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Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 
 
Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1.  Art.3. – Cheltuielile bugetare sunt detaliate în 
bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de 
finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de 
cheltuieli. 

Art.3. – Cheltuielile bugetare sunt detaliate în 
bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse 
de finanțare, iar în cadrul acestora pe părți, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de 
cheltuieli. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 
 

Tehnică legislativă 

2.   Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
14.743,1 milioane lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

a) 938,6 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, 
potrivit anexei nr. 4; 

b) 1.665,2 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului 
București, potrivit anexei nr.5; 

……………………………… 
d) 11.360,7 milioane lei pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor 
și județelor, potrivit anexei nr.7 și 7/01; 

……………………………….. 

Art.4 lit.a), b) si d) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:  
 
Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
14.792,0 milioane lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

a) 938,8 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, 
potrivit anexei nr. 4; 

b) 1.665,0 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului 
București, potrivit anexei nr.5; 

……………………………… 
d) 11.409,6 milioane lei pentru echilibrarea 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru corelarea 
textului cu anexele modificate 
conform amendamentelor admise 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor 
și județelor, potrivit anexei nr.7 și 7/01; 

……………………………….. 
 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

 
3.  Art. 6. alin. (1) În anul 2019, prin derogare de la 

prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unități administrativ-teritoriale, se 
repartizează începând cu luna următoare 
publicării în Monitorul Oficial al României, partea 
I, a prezentei legi, următoarele cote:  
………………… 
c) 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. 

Art. 6. alin. (1) - În anul 2019, prin derogare de la 
prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul 
fiecărei unități administrativ-teritoriale, se 
repartizează începând cu luna următoare 
publicării în Monitorul Oficial al României, partea 
I, a prezentei legi, următoarele cote:  
………………… 
c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/administrației județene a finanțelor 
publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.” 
 
AUTOR: GRUP PSD, MEMBRII PSD AI 
COMISIEI 
 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o mai bună 
înțelegere a textului de lege. 

4.  Art. 6 
(5) În execuție, în vederea aplicării prevederilor 
alin.(3) și (4), suma încasată se alocă bugetelor locale 
ale municipiului București și sectoarelor municipiului 

Art. 6.  
(5) În execuție, în vederea aplicării prevederilor 
alin.(3) lit.b) și (4), suma încasată se alocă bugetelor 
locale ale sectoarelor municipiului București, după o 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o mai bună 
înțelegere a textului de lege. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

București, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs 
pentru luna anterioară, proporțional cu totalul sumelor 
stabilite, după o metodologie aprobată prin ordin al 
ministrului finanțelor publice în termen de 5 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 

metodologie aprobată prin ordin al ministrului 
finanțelor publice în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentei legi. 
 

AUTOR: GRUP PSD, MEMBRII PSD AI 
COMISIEI 

5.  Art. 6 
(9) Unităților administrativ-teritoriale ale căror cote 
din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrare repartizate în 
anul 2019 sunt mai mici decât nivelul acelorași sume, 
exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate 
din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, 
aprobate în anul 2018, li se repartizează proporțional, 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această 
destinație potrivit anexei nr.7, proporțional cu 
necesarul stabilit pe total județ. 

Art. 6 
(9) Unităților administrativ-teritoriale ale căror sume 
repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul 
acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
alocate din Fondul de rezervă la dispoziția 
Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru 
echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această 
destinație potrivit anexei nr.7, proporțional cu 
necesarul stabilit pe total județ.” 
 
AUTOR: GRUP PSD, MEMBRII PSD AI 
COMISIEI 
 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o mai bună 
înțelegere a textului de lege. 

6.  Art. 6 
(10) Dacă diferența între cotele din impozitul pe venit 
și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrare repartizate în anul 2019, potrivit 
prevederilor alin.(6), (8) și (9) și nivelul acelorași 
sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate 

Art. 6 
(10) Dacă diferența dintre sumele repartizate în 
anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu cele 
repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și nivelul 
acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o mai bună 
înțelegere a textului de lege. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, 
aprobate în anul 2018, nu asigură finanțarea 
cheltuielilor determinate de aplicarea prevederilor 
art.5 alin.(7), se repartizează în completare sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această 
destinație potrivit anexei nr.7. 

alocate din Fondul de rezervă la dispoziția 
Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură 
finanțarea cheltuielilor determinate de aplicarea 
prevederilor art.5 alin.(7), se repartizează în 
completare sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 
aprobate cu această destinație potrivit anexei nr.7. 

AUTOR: GRUP PSD, MEMBRII PSD AI 
COMISIEI 

7.  Art. 6 
(14) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor 
prevăzute la alin. (1), se alocă de către direcțiile 
generale regionale ale finanțelor 
publice/administrațiile județene ale finanțelor publice 
bugetelor unităților administrativ-teritoriale, până cel 
târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna 
anterioară, proporțional cu sumele repartizate. 

Art. 6 
(14) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor 
prevăzute la alin. (1) lit.a) și b) și alin.(3) lit.a) se 
alocă de către direcțiile generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiile județene ale 
finanțelor publice bugetelor unităților administrativ-
teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs 
pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin.(1) 
lit.c) și alin.(3) lit.b) se alocă în același termen,  
proporțional cu sumele repartizate. 
 

AUTOR: GRUP PSD, MEMBRII PSD AI 
COMISIEI 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru o mai bună 
înțelegere a textului de lege. 

8.  Art. 9.- (4) Potrivit dispozițiilor art.265 alin.(3) din 
Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului 
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate, veniturile bugetului se completează cu 
suma de 1.043.000 mii lei, care se alocă de la bugetul 

Art. 9. - (4) Potrivit dispozițiilor art.265 alin.(3) din 
Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului 
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate, veniturile bugetului se completează cu 
suma de 1.273.000 mii lei, care se alocă de la bugetul 

Ca urmare a amendamentului admis 
la Anexa 11/01 CNAS. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

9.  Art. 19. - (14) Pe parcursul întregului an se 
autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de 
autoritate de management, în a căror anexă la buget se 
cuprind sumele necesare implementării programelor 
aferente cadrului financiar european 2014-2020, să 
modifice creditele de angajament și creditele bugetare 
la poziția  “Finanțare din FEN postaderare”, cu 
încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei 
Europene de aprobare a programului, cu excepția 
majorării creditelor de angajament în conformitate cu 
prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014 - 2020, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.105/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi a prevederilor art.16 din 
Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea 
și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a 
cofinanţării publice naționale, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014 – 
2020, cu modificările şi completările ulterioare, la 
solicitarea și pe răspunderea autorităților de 
management în cauză. Ordonatorii principali de 
credite comunică Ministerului Finanțelor Publice 
modificările efectuate, concomitent cu transmiterea 
anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal 

Art. 19. - (14) Pe parcursul întregului an se 
autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de 
autoritate de management, în a căror anexă la buget 
se cuprind sumele necesare implementării 
programelor aferente cadrului financiar european 
2014-2020, să modifice creditele de angajament și 
creditele bugetare la poziția  “Finanțare din FEN 
postaderare”, cu încadrarea în sumele prevăzute prin 
decizia Comisiei Europene de aprobare a 
programului, cu excepția majorării creditelor de 
angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr.105/2016, 
cu modificările și completările ulterioare, precum şi 
cu prevederile art.16 din Ordonanța Guvernului nr. 
29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor 
externe nerambursabile și a cofinanţării publice 
naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială 
europeană” în perioada 2014 – 2020, cu modificările 
şi completările ulterioare, la solicitarea și pe 
răspunderea autorităților de management în cauză. 
Ordonatorii principali de credite comunică 
Ministerului Finanțelor Publice modificările 
efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

de credite. modificate, însușite de ordonatorul principal de 
credite. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

10.  Art.20. – (1) Pentru anul 2019, cheltuielile 
echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din 
împrumuturile preluate spre administrare de 
Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente 
contribuției Guvernului României la finanțarea 
proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse 
cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, 
în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la 
bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 
pentru reglementarea unor măsuri privind datoria 
publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași 
încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul 
împrumuturilor contractate și administrate de 
Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 
privind datoria publică, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, a căror disponibilizare are la 
bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor 
acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în 
funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi. 

Art.20. – (1) Pentru anul 2019, cheltuielile 
echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din 
împrumuturile preluate spre administrare de 
Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente 
contribuției Guvernului României la finanțarea 
proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse 
cumulat în bugetele ordonatorilor principali de 
credite, în cadrul sumelor alocate cu această 
destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor 
art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor 
măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 
14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea 
nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru 
cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și 
administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, a căror 
disponibilizare are la bază realizarea unor investiții 
sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul 
reformelor sectoriale, în funcție de natura și de 
specificul acestor împrumuturi. 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

11.  Art.27. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de 
autoritate de management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor 
nr. 3/15/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de 
stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate 
de FEN postaderare în cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole 
Comune și de Pescuit și altor facilități și instrumente 
postaderare" și nr. 3/15/25 „Fișa finanțării 
programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a 
programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și 
de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare, precum și a altor 
facilități și instrumente postaderare" să modifice 
creditele de angajament aferente anilor anteriori cu 
încadrare în prevederile art.12 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, și să modifice creditele 
bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în 
valoarea totală a programului aprobat prin decizia 
Comisiei Europene de aprobare a programului. 

Art.27. – Se autorizează Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice în calitate de 
autoritate de management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor 
nr. 3/15/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare 
susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN 
postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U.E., Politicilor  Comune Agricolă și de 
Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" și 
nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente 
Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente 
Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor 
programe finanțate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, precum și a altor 
facilități și instrumente postaderare" să modifice 
creditele de angajament aferente anilor anteriori cu 
încadrare în prevederile art.12 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, și să modifice creditele 
bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în 
valoarea totală a programului aprobat prin decizia 
Comisiei Europene de aprobare a programului. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 
12.  Art. 28. - (4) Se autorizează Ministerul Finanțelor 

Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice potrivit alin.(3), să aprobe repartizarea pe 
trimestre urmare modificărilor prevăzute la alin. (2). 

Art. 28. - (4) Se autorizează Ministerul Finanțelor 
Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice potrivit alin.(3), să aprobe repartizarea pe 
trimestre corespunzător modificărilor prevăzute la 
alin. (2). 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

Tehnică legislativă 

13.  Art.37. – (5) În vederea implementării prevederilor 
Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de 
investiții Autostrada Iași –Târgu Mureș, Autostrada 
Unirii în bugetul Ministerului Transporturilor, din 
totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 Fisa 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiții la fișa 
cod obiectiv 3 „cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate a altor 
studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv 
cheltuieli necesare pentru obținerea avizelor, 
autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege”, la 
capitolul 84.01 „Transporturi”, la titlul X „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020” articolul 58.03 
„Programe din Fondul de Coeziune” se alocă pentru 
anul 2019 credite de angajament în sumă de 37.380 
mii lei și credite bugetare în sumă de 9.309 mii lei, 
pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice 
aferente obiectivului de investiții „Autostrada Iași - 
Târgu Mureș”. 

Art.37. – (5) În vederea implementării prevederilor 
Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de 
investiții Autostrada Iași –Târgu Mureș, Autostrada 
Unirii în bugetul Ministerului Transporturilor, din 
totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 Fisa 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiții la fișa 
cod obiectiv 3 „cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii”, la 
capitolul 84.01 „Transporturi”, la titlul X „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020” articolul 58.03 
„Programe din Fondul de Coeziune” se alocă pentru 
anul 2019 credite de angajament în sumă de 37.380 
mii lei și credite bugetare în sumă de 9.309 mii lei, 
pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice 
aferente obiectivului de investiții „Autostrada Iași - 
Târgu Mureș”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

14.  Art.37. – (6) În vederea implementării obiectivului de 
investiții Autostrada Brașov - Bacău, în bugetul 
Ministerului Transporturilor, din totalul sumelor 
prevăzute în anexa nr. 3/24/29, Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiții la fișa 
cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor 
studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv 
cheltuieli necesare pentru obținerea avizelor, 
autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege”, la 
capitolul 84.01 „Transporturi”, la titlul X „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 
„Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR)”, se alocă, pentru anul 2019, 
credite de angajament în sumă de 59.901 mii lei și 
credite bugetare în sumă de 8.985 mii lei, pentru 
elaborarea documentațiilor tehnico - economice 
aferente obiectivului de investiții „Autostrada Brașov 
- Bacău”. 

Art.37. – (6) În vederea implementării obiectivului 
de investiții Autostrada Brașov - Bacău, în bugetul 
Ministerului Transporturilor, din totalul sumelor 
prevăzute în anexa nr. 3/24/29, Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiții la fișa 
cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate, fezabilitate, şi alte studii”, la 
capitolul 84.01 „Transporturi”, la titlul X „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 
„Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR)”, se alocă, pentru anul 2019, 
credite de angajament în sumă de 59.901 mii lei și 
credite bugetare în sumă de 8.985 mii lei, pentru 
elaborarea documentațiilor tehnico - economice 
aferente obiectivului de investiții „Autostrada Brașov 
- Bacău”. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 
 

Tehnică legislativă 

15.  Art. 41. - (2) În anexa nr. 3/25/15 ”Sinteza bugetelor 
centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial 
din venituri proprii pe anii 2017-2022”, la bugetul 
Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.10 
”Învățământ”, este cuprinsă suma de 500 mii lei 
pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital 
aferente înființării în cadrul Institutului de Științe ale 
Educației a biroului pentru învățământul în limbile 

Art. 41. - (2) În anexa nr. 3/25/15 ”Sinteza bugetelor 
centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial 
din venituri proprii pe anii 2017-2022”, la bugetul 
Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.10 
”Învățământ”, este cuprinsă suma de 500 mii lei 
pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital 
aferente înființării în cadrul Centrului Național de 
Evaluare și Examinare a biroului pentru 

Pentru îndreptarea unei erori 
materiale, sediile birourile din cadrul 
celor două instituții fiind inversate. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

minorităților naționale cu sediul la Cluj-Napoca, 
precum  și suma de 500 mii lei pentru acoperirea 
cheltuielilor curente și de capital aferente înființării în 
cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare a 
biroului pentru învățământul în limbile minorităților 
naționale cu sediul la Miercurea Ciuc. 

învățământul în limbile minorităților naționale cu 
sediul la Cluj-Napoca, precum  și suma de 500 mii 
lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital 
aferente înființării în cadrul Institutului de Științe 
ale Educației a biroului pentru învățământul în 
limbile minorităților naționale cu sediul la 
Miercurea Ciuc. 
 
Autori:  
Grupul parlamentar al UDMR – Camera 
Deputaților 
Grupul parlamentar al UDMR - Senat 

16.   Art. 41 – (3) În anul 2019, prin excepţie de la 
prevederile art. 42 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, documentaţiile tehnico-economice 
aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor 
de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din 
fonduri externe și fonduri structurale se aprobă de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale, indiferent de 
valoarea acestora.  
(4). Prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor 
sau categoriilor de investiţii care se derulează de 
către instituţiile de învăţământ superior. 
(5). Ministerul Educaţiei Naţionale poate asigura 
prin bugetul propriu cofinanţarea cheltuielilor 
aferente acestor obiective, proiecte sau categorii 
de investiţii ai căror beneficiari sunt instituţiile de 
învăţământ superior, finanţate integral din 
venituri proprii. 

1. Descrierea situaţiei actuale  
Mai multe instituţii de învăţământ 
superior aflate în coordonarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale au 
în curs de implementare proiecte cu 
finanţare externă, care au ca obiectiv 
derularea unor lucrări de investiţii. 
În vederea finanţării acestor lucrări 
de investiţii, documentaţiile tehnico-
economice aferente obiectivelor, 
proiectelor sau categoriilor de 
investiţii trebuie aprobate, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare, pentru 
a fi introduse în programul anual de 
investiţii. 
În prezent, conform prevederilor art. 
42 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
 
 
 
Autori: 
Deputat PSD Gabriel PETREA 
Senator PSD Mihnea Cosmin COSTOIU 

 

documentaţiile tehnico-economice 
aferente obiectivelor, proiectelor sau 
categoriilor de investiţii, care se 
finanţează, potrivit legii, din fonduri 
publice, inclusiv din fonduri externe, 
se aprobă de către : 
a) Guvern, pentru valori mai mari de 

30 milioane lei;  
b) Ordonatorii principali de credite, 

pentru valori cuprinse între 5 
milioane lei şi 30 milioane lei; 

c) Ceilalţi ordonatori de credite, 
pentru valori până la 5 milioane 
lei, cu acordul prealabil al 
ordonatorului principal de credite 
cu privire la necesitatea şi 
oportunitatea investiţiei.  

2. Schimbări preconizate: 
Pentru a evita blocarea derulării 
proiectelor finanţate din fonduri 
externe şi îngreunarea implementării 
acestora, propunem ca aprobarea 
documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor, proiectelor sau 
categoriilor de investiţii care se 
finanţează prin proiectele sus-
menţionate să se facă de către 
ordonatorul principal de credite, 
indiferent de valoarea acestora.  
Finanţarea obiectivelor, proiectelor 
sau categoriilor de investiţii se va 



12 

 

Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

realiza din fonduri externe atrase de 
către instituţiile de învăţământ 
superior aflate în cauză, fără a afecta 
bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale.  
Implementarea acestor proiecte va 
duce la: 
- creşterea încasărilor la bugetul de 

stat; 
- crearea de noi locuri de muncă în 

domeniul construcţiilor; 
- degrevarea bugetului de stat, 

deoarece investiţiile se vor realiza 
prin resursele externe atrase de 
instituţiile de învăţământ superior; 

- asigurarea unei infrastructuri de 
educaţie şi cercetare moderne 
pentru cadrele didactice, cercetători 
şi studenţi. 

Sursa de finanţare: fonduri externe. 
17.  Art.42. – În cadrul sumelor alocate de la bugetul de 

stat în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 
66.01 „Sănătate”, sunt cuprinse și sumele aferente 
art.57, alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene. 

Art.42. – În cadrul sumelor alocate de la bugetul de 
stat în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 
66.01 „Sănătate”, sunt cuprinse și sumele aferente 
aplicării prevederilor art.57, alin.(3) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

18.  Art. 43. - b) extindere, modernizare și dotare 
ambulatoriu, spitalizare zi şi bloc operator la Spitalul 
Județean Zalău, județul Sălaj:15.000 mii lei; 

Art. 43. - b) extindere, modernizare ambulatoriu, 
spitalizare zi şi bloc operator la Spitalul Județean 
Zalău, precum și dotare cu aparatură medicală și 
echipamente la Spitalul Județean Zalău, județul 
Sălaj: 15.000 mii lei;” 
 
Autori: 
Seres Dénes, Erdei D. István - deputaţi UDMR 
Tánczos Barna - senatori UDMR 

Propunem reformularea textului 
pentru claritate, fiind vorba despre 
două obiective distincte. 
Nu este necesară indicarea sursei de 
finanțare deoarece nu se solicită 
sume suplimentare. 

19.  Art.50. – În bugetul Ministerului Finanțelor Publice– 
Acțiuni generale, la capitolul 80.01 „Acțiuni 
economice generale, comerciale și de muncă”, titlul 
40 „Subvenții”, articolul 40.13 „Susținerea exportului, 
a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale” 
este cuprinsă suma de 460.000 mii lei pentru 
participarea la constituirea capitalului social al 
Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii 
nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii 
de Export-Import a României EXIMBANK –SA. 
Suma finală ce va fi investită se va stabili de către 
Banca de Export-Import a României Eximbank –SA. 
în urma unei analize fundamentate. 

Art.50. – În bugetul Ministerului Finanțelor Publice– 
Acțiuni generale, la capitolul 80.01 „Acțiuni 
economice generale, comerciale și de muncă”, titlul 
40 „Subvenții”, articolul 40.13 „Susținerea 
exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor 
internaționale” este cuprinsă suma de 460.000 mii lei 
pentru participarea la constituirea capitalului social al 
Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2000 privind 
organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a 
României EXIMBANK –SA., republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. Suma finală 
ce va fi investită se va stabili de către Banca de 
Export-Import a României Eximbank –SA. în urma 
unei analize fundamentate. 

 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

20.  Art.65. – În scopul implementării programelor și 
proiectelor de cooperare teritorială europeană, se 
autorizează ordonatorii principali de credite din 
structura cu rol de autoritate de management/autoritate 
națională a programelor privind cooperarea teritorială 
europeană conform Ordonanței Guvernului 
nr.29/2015, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.12/2016, cu modificările și completările ulterioare, 
să efectueze diminuări de credite de angajament 
angajate aferente anului curent ca urmare a 
diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii 
anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea 
fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor 
în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor 
alocate la nivel de program. 

Art. 65. – (1) nemodificat 
 
 
 
 
(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor 
alineatului (1) se autorizează Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să 
modifice creditele de angajament aferente anilor 
anteriori, anului curent, precum și estimările pe 
anii următori, cu încadrarea în nivelul total al 
fondurilor alocate la nivel de program. 
 
 
 
 
 
Autori: 
Dep. Iuliu Nosa - PSD 

 

 

 

Este nevoie de corectarea executiei 
pe anii anteriori intrucat nu se poate 
evidentia dezangajarea creditelor de 
angajament angajate in anii anteriori, 
prevedere pe care am inclus-o in 
legea bugetului de stat, inclusiv pe 
anul 2018, si acum pe anul 2019, ca o 
exceptie de la legea 500 privind 
angajarea bugetului. 

 
 
 
 
 
 

21.  Art.67. – (1) Pentru anul 2019, pentru sprijinirea 
așezămintelor religioase din afara granițelor, care 
desfășoară activități deosebite în vederea menținerii 
identității lingvistice, culturale și religioase a 
românilor din afara granițelor, se alocă suma de 
261.200 euro/lună. 

Art. 67 - (1) Pentru anul 2019 pentru sprijinirea 
aşezămintelor religioase din afara graniţelor, care 
desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii 
identităţii lingvistice, culturale şi religioase a 
românilor din afara graniţelor, se alocă suma de 
295.200 euro/lună. 
 

AUTOR: Membrii PSD comisiile reunite 

Se propune majorarea sumei alocate 
pentru sprijinirea aşezămintelor 
religioase din afara graniţelor, care 
desfăşoară activităţi deosebite în 
vederea menţinerii identităţii 
lingvistice, culturale şi religioase a 
românilor din afara graniţelor cu 
34.000 euro/lună. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

22.  Art. 67. - (3) Pentru anul 2019, se menține numărul de 
posturi pentru personalul clerical în unitățile cultelor 
recunoscute din Romania, pentru care se asigură 
sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. 
C din anexa nr. I, la nr. crt. I – poziția ”Vicepreședinte 
uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, 
secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin”, din 
Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art. 67. - (3) Pentru anul 2019, numărul de posturi 
pentru personalul clerical în unitățile cultelor 
recunoscute din Romania, pentru care se asigură 
sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. 
C din anexa nr. I, la nr. crt. I – poziția 
”Vicepreședinte uniune, vicar administrativ 
patriarhal, vicar general, secretar general, consilier 
patriarhal, prim-rabin”, din Legea nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, se menţine la 
53 de posturi." 

 

 

 

 

 

Autori: 

Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

În anul 2018 prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2018 nr. 2/2018 numărul 
de posturi pentru personalul clerical 
în unităţile cultelor recunoscute din 
România, pentru care se asigură 
sprijin lunar la salarizare, prevăzut la 
capitolul III, lit. C din anexa nr. I, la 
nr. crt. I - poziţia ”Vicepreședinte 
uniune, vicar administrativ patriarhal, 
vicar general, secretar general, 
consilier patriarhal, prim-rabin”, din 
Legea nr. 153/2017, cu modificările 
și completările ulterioare, a fost 
majorat cu 1 post, respectiv de la 52 
la 53 posturi. 

Pentru a se asigura în anul 2019 
finanţarea aceluiaşi număr de posturi 
pentru personalul clerical în unităţile 
cultelor recunoscute din România 
este necesară reformularea art. 67, 
alin (3) 

23.  Art. 67. - (4) Pentru anul 2019 se menține numărul de 
posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile 
cultelor recunoscute din Romania, pentru care se 
asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul 
III, lit. C din anexa I, la nr. crt. 3 – poziția ”Secretar 
Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar 
eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop”, aferent 

Art. 67. - (4) Pentru anul 2019 se menține numărul de 
posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile 
cultelor recunoscute din Romania, pentru care se 
asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la 
capitolul III, lit. C din anexa I, la nr. crt. 3 – poziția 
”Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, 
secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, 

În anul 2018 prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2018 nr. 2/2018 numărul 
de posturi pentru personalul clerical 
în unităţile cultelor recunoscute din 
România, pentru care se asigură 
sprijin lunar la salarizare, prevăzut la 
capitolul III, lit. C din anexa nr. I, la 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

funcției de consilier eparhial din Legea nr. 153/2017, 
cu modificările și completările ulterioare. 

protopop”, aferent funcției de consilier eparhial din 
Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, se menţine la 734 posturi." 
 
 
 
 
 
Autori: 

Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

nr. crt. 3 -  poziția ”Secretar 
Cancelaria patriarhală, consilier 
eparhial, secretar eparhial, inspector 
eparhial, exarh, protopop”, aferent 
funcției de consilier eparhial din 
Legea nr. 153/2017, a fost majorat cu 
2 posturi, respectiv de la 732 la 734 
posturi. 
 
Pentru a se asigura în anul 2019 
finanţarea aceluiaşi număr de posturi 
pentru personalul clerical în unităţile 
cultelor recunoscute din România 
este necesară reformularea art. 67, 
alin. (4). 

24.  Anexa nr.1 - BUGETUL DE STAT pe anii 2017-
2022-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 Deputaților 

Ca urmare a amendamentelor 
admise. 

25.  Anexa nr.2 - SINTEZA cheltuielilor pe surse de 
finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

Se modifică corespunzător, ca urmare a includerii 
amendamentelor aprobate de  Comisia pentru buget, 

Ca urmare a amendamentelor 
admise. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

cheltuieli, articole și alineate, după caz, pe anii 2017-
2022 

 

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 

26.  Anexa 3/15/02  Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

* Din sumele aprobate la capitolul 70.01 titlul 51 alin. 
51.02.05 se asigură şi realizarea documentaţiei 
referitoare la PUZ-ul Cetăţilor Dacice din Munţii 
Orăştiei şi al cetăţii Sighişoara, patrimoniul 
UNESCO. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 

 

27.  Anexa 3/16  Ministerul Finanțelor Publice Se diminuează bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice, Anexa 3/16, cu suma de 185.000 mii lei, 
credite bugetare, de la capitolul 51.01, titlul 71. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 
 

Pentru corelare cu amendamentele 
admise la Ministerul Sanatatii 
nr.crt.39 

28.  Anexa 3/21/02 - Ministerul Tineretului şi Sportului In cadrul cap. 67.01. ”Cultură, recreere și religie” 
suma de 15.000 mii lei, credite de angajament si 

Motivația: Pentru sprijinirea 
activității Comitetului Olimpic și 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

credite bugetare, se redistribuie de la art. 59.20 – 
Sume destinate finanțării programelor sportive 
realizate de structurile sportive de drept privat” la 
alin. 55.01.02. ”Sprijin financiar pentru activitatea 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român”  
 
Autor: Deputat PSD Vasile Cîtea, deputat PSD 
Camelia Gavrilă  
 

Sportiv Român în anul preolimpic 
pentru buna desfășurare a activității 
de pregătire a loturilor olimpice.  
 
Sursa de finanţare: Nu necesită 
fonduri suplimentare. Se asigură prin 
redistribuiri în cadrul bugetului 
Ministerului Tineretului și Sportului  

29.  Anexa 3/22/02  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Capitolul 80.01 ”Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă”, Titlul 55 ”Alte Transferuri”, 
Articol 01 ”Transferuri interne”, Alineat 05 
”Programul de realizare a sistemului naţional 
antigrindină” 

Se propune suplimentarea cu 21.569 mii lei a 
creditelor de angajament si cu 19.073 mii lei a 
creditelor bugetare prevăzute în Anexa 3/22/02 la 
bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Capitolul 80.01 ”Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă”,  Titlul 55 ”Alte transferuri”, 
Articol 01 ”Transferuri interne”, Alineatul 05 
”Programul de realizare a sistemului naţional 
antigrindină”. Corespunzător se modifică şi celelate 
anexe la bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pe anul 2019 

 

 

Autori: Grupurile PSD din Comisii 

In anul 2019 , conform programului 
de guvernare este necesara punerea in 
functiune a unui numar de 65 puncte 
de lansare, prevederea actuala 
asigurand resursele pentru 39 astfel 
de puncte. De asemenea cheltuielile 
corespunzatoare intretinerii si 
operarii punctelor de lanasare puse in 
functiune in anul 2018 dar si a celor 
care vor fi operationale in anul 2019 
necesita asigurarea unor resurse 
financiare corespunzatoare. 

Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor prevazute in Anexa 3/22/02 
la bugetul  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, de la Capitolul 
83.01 Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 51 
”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

art.51.01.01”Transferuri catre 
institutii publice” prin diminuarea 
corespunzatoare a cheltuielilor totale 
si a veniturilor totale din anexa 
3/22/15”Sinteza bugetelor 
centralizate ale institutiilor finantate 
partial din venituri proprii” precum si 
a subcapitolului 43.10.09”Subventii 
pentru institutii publice” si a titlui 
40”Subventii”, indicatori cuprinsi in 
capitolul 83.10”Agricultura, 
Silvicultura , Piscicultura si 
Vanatoare” cheltuieli ale institutiilor 
publice finantate partial din venituri 
proprii. 

30.  Anexa 3/22/02, Anexa3/22/29, Anexa3/22/28 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Capitolul 83.01 Agricultura, Silvicultura, piscicultura 
si Vanatoare”, Titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
Articolul 71.01 „Active fixe”, alineatele 
71.01.01”Costructii”,  71.01.02”Masini echipamente 
mijloace de transport”,  71.01.30”Alte active fixe, Fisa 
obiectivului de investitii 2.b”Dotari independente”, 
5.e „Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, 203.A 
„Alimentare cu apa, gaze, utilitati”- „Obiective de 
investitii in continuare” 

Se propune suplimentarea cu suma de 14.571 mii lei a 
creditelor de angajament si a creditelor bugetare 
prevăzute în Anexa 3/22/02 la bugetul Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Capitolul 83.01 
”Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ”,  
Titlul 71 ”Active nefinanciare”, Articol 71.01”Active 
fixe”, alineatele 71.01.01”Constructii”, 
71.01.02”Masini echipamente, mijloace de transport”,  
71.01.30”Alte active fixe” si modificarea 
corespunzatoare a anexelor 3/22/28 si 3/22/29 la 
bugetul Ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale 
precum si a fiselor obiectivelor de investitii2.b”Dotari 
independente”, 5.e „Alte cheltuieli asimilate 
investitiilor”, 203.A „Alimentare cu apa, gaze, 

Motivaţia amendamentului: 
Suplimentarea cu suma de 14.571 mii 
lei a prevederilor bugetare ale 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la tilul „Active 
nefinanciare” asigura resursele 
financiare necesare retehnologizarii 
software si hardware a sistemului 
informatic integrat gestionat de catre 
APIA. 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor prevazute in Anexa 3/22/02 
la bugetul  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, de la Capitolul 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

utilitati, anexe, amenajări incinte, șapante, punerea în 
siguranță, instalații și clădiri”- „Obiective de investitii 
in continuare” si a celorlalte anexe anexe la bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Grupurile PSD din Comisii 
 

83.01 Agricultură, Silvicultură, 
Piscicultură şi Vânătoare, titlul 51 
”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, 
art.51.01.01”Transferuri catre 
institutii publice” prin diminuarea 
corespunzatoare a cheltuielilor totale 
si a veniturilor totale din anexa 
3/22/15”Sinteza bugetelor 
centralizate ale institutiilor finantate 
partial din venituri proprii” precum si 
a subcapitolului 43.10.09”Subventii 
pentru institutii publice” si a titlui 71 
active nefinanciare, indicatori 
cuprinşi în  capitolul 
83.10”Agricultura, Silvicultura, 
Piscicultura si Vanatoare” cheltuieli 
ale institutiilor publice finantate 
partial din venituri proprii. 

31.  Anexa 3/24/02 

Ministerul Transporturilor  

 

 

Se diminueaza bugetul Ministerului Transporturilor 
cu suma de 13.187 mii lei credite bugetare şi credite 
de angajament de la Capitolul 84.01 Transporuri, 
tiutlul 51, alin. 51.01.28 ”Întreținerea infrastructurii 
rutiere”. 
 
Autor:  
Dp. Sorin Lazăr – PSD 
Dp. Roxana Mînzatu - PSD 

Suplimentarea de fonduri este 
necesară pentru  Consiliul Județean 
Brașov. 
 
 

32.  Anexa 3/24/02 

Ministerul Transporturilor  

În anexa 3/24/02 în bugetul Ministerul 
Transporturilor pentru anul 2019 se suplimentează 
creditele de angajament la capitolul 84.01 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 

 

"Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 
55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 
"Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" 
cu suma de 352.000 mii lei  
Corespunzător se suplimentează creditele de 
angajament în anexa nr. 3/24/29 "Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la 
fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" .  
 
În subsolul fișei cod obiectiv 2 "Dotări independente" 
din anexa 3/24/29 se introduce o Notă cu următorul 
conținut: 
 
”Din creditele de angajament prevăzute la 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" suma de 352.000 mii lei se repartizează 
Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - SA  
pentru achizionarea de echipamente și utilaje 
necesare lucrărilor de construcție, reparație și 
întreținerea  infrastructurii feroviare 
 
Iniţiator:  
Senator Dan Manoliu, PSD  
 

33.  Anexa 3/24/ Ministerul Transporturilor 
 

Se propune alocarea a 23.500 mii lei, din credite de 
angajament, suma necesara pentru revizuirea 
studiului de fezabilitate pentru tronsonul Ungheni – 
Iasi – Tg. Neamt, parte din Autostrada Unirii, 
conform Legii conform Legii 291/2018 privind 

Actualul proiect de buget nu prevede 
decât alocarea a 9 milioane lei credite 
bugetare pentru revizuirea studiilor 
de fezabilitate pentru tronsoanele 
Tg.Mureş – Tg. Neamţ, precum şi 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - 
Târgu Mureş 
 
 

 
Autorul amendamentului:  
 
Movilă Petru  – Deputat PMP 
Vasile Toma – Senator PSD 
Silviu  Macovei – Deputat PSD 
Camelia Gavrilă – Deputat PSD 
Cîtea Vasile – Deputat PSD 
 

sumele necesare pentru documentaţia 
aferenta construcţiei unui pod care să 
lege România de Republică Moldova, 
aşa cum este prevăzut în Legea 
291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investiţii Autostrada 
Iaşi - Târgu Mureş. Întrucât 
tronsonul care face legătura între 
aceste două obiective precizate 
lipseşte din buget, solicit alocarea 
de fonduri şi pentru revizuirea 
acestui studiu de fezabilitate. 
Sursa de finanţare:  
 
În cadrul capitolului 84.01 
Transporturi, în anexa 3/24/29, prin 
diminuarea creditelor de angajament 
cu suma de 23.500 mii lei de la fisa 
cod 1078 f.Cheltuieli de 
expertiza,proiectare,asistenta tehnica, 
pentru probe 
tehnologice si teste si predare la 
beneficiar si de executie privind 
reparatiile capitale, precum si alte 
categorii de lucrari de interventii,cu 
exceptia celor incluse la lit.d), astfel 
cum sunt definite de legislatia in 
vigoare, inclusiv cheltuielile necesare 
pentru obtinerea avizelor, 
autorizatiilor si acordurilor prevazute 
de lege, alineatul 51.02.13 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, și 
suplimentarea cu aceeași sumă a 
creditelor de angajament la fișa cod 3 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii, alineatul 
55.01.12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat. 
Corespunzător se modifică anexa 
3/24/02 la capitolul 84 
”Transporturi” prin diminuarea 
creditelor de angajament cu suma de 
23.500 mii lei la titlul 51”Transferuri 
între unități ale administrației 
publice” și majorarea creditelor 
de angajament la titlul 55”Alte 
transferuri”, anexa 3/24/27 la 
programul bugetar cod 1970 
”Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si intretinerea 
infrastructurii de transport rutier” 
prin diminuarea creditelor de 
angajament cu suma de 23.500 mii 
lei la titlul 51 ”Transferuri între 
unități ale administrației publice” și 
majorarea creditelor de angajament la 
titlul 55”Alte transferuri” precum și 
anexa 3/24/28. 
 

34.  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor - Document 
sinteza privind politicile si programele bugetare pe 

Finanțarea pe parcursul anului 2019 din bugetul 
Ministerului Transporturilor a lucrărilor de execuţie a 

Proiectul este prevazut in MPGT si 
se va implementa in mod etapizat, in 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

termen mediu ale ordonatorilor principali de credite 
pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022 

Drumului expres Bacău – Piatra Neamţ, totalizând 61 
km. 
 
Iniţiator:  
Senator Dan Manoliu, PSD  
  
 

cadrul a 2 perioade de programare:  
2021 -2030 si 2031 – 2040, scopul 
fiind acela de a se asigura o 
conexiune de inalta calitate intre 
centrul economic Bacau si o zona ce 
necesita stimularea dezvoltarii pentru 
eliminarea discrepantelor fata de 
celelalte regiuni ale tarii. 
Pentru asigurarea premiselor 
existentei unei documentatii mature 
pentru implementarea acestui 
obiectiv, CNAIR SA va demara 
incepand cu anul 2019 procesul de 
elaborare a documentatiei tehnice, 
faza Studiu de Fezabilitate si Proiect 
Tehnic. 
Se va avea in vedere bugetarea pe 
parcursul anului 2019 a fazei de 
proiectare, pentru initierea procedurii 
de licitatie in vederea atribuirii 
contractului de elaborare a Studiu de 
Fezabilitate si a Proiectului Tehnic. 
 

35.  Anexa nr.3/25/29 - Ministerul Educației Naționale 
 

La Anexa 3/25/29 Capitolul 65.10 „Învăţământ” la 
obiectivul „Camin studenţesc Campus Regie” la 
Universitatea Politehnică din Bucureşti se 
suplimentează suma de 4.000 mii lei, credite de 
angajament si credite bugetare, respectiv la obiectivul 
„Spaţii cazare 1502 loc, corp A+B+C, Aleea 
Sportivilor la Universitatea de Vest din Timișoara” se 
diminuează suma de 4.000 mii lei credite de 

Motivare: Reprezintă cheltuieli din 
sumele rămase în sold la instituțiile 
de învățământ superior de stat. 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea finanțării proiectelor 
finanțate din fonduri externe precum 
și continuarea obiectivelor de 
investiții. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

angajament si credite bugetare. 
 
Autori: Senator PSD Mihnea Cosmin Costoiu, 
deputat PSD Gabriel Petrea 

Sursa de finanțare: Nu necesită 
sume suplimentare. Acestea se 
regăsesc în conturile de 
disponibilități ale Universităţii 
Politehnica din Bucureşti. 
Prin acest amendament se dă 
posibilitatea utilizării acestor 
disponibilități, cu încadrarea în 
limitele aprobate pentru Ministerul 
Educației Naționale. 

36.  Anexa nr. 3/25 - Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25 / 29  
COD OBIECTIV: 1015 
Complex Sportiv Multifuncţional Stadionul Mic 
pentru Clubul Sportiv Şcolar Sfântul Gheorghe, 
judeţul Covasna 
Porpuneri 2019.... 1 500 mii lei 
 

Propunem majorarea sumei, atât la poziția de credite 
de angajament cât si la pozitia de credite bugetare, 
prevăzute pentru acest obiectiv Complex Sportiv 
Multifuncţional Stadionul Mic pentru Clubul Sportiv 
Şcolar Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna. 
Propuneri 2019.... 2.500 mii lei 
 
Autori: Benko Erika, Marton Arpad, Kulesar 
Terza Jozsef, Szabo Odon, Biro Szolt, Erdei D. 
Istvan - Deputaţi UDMR 
Fejer Laszlo Odon, Tanczos Barna, Novak Csaba-
Zoltan - Senatori UDMR 
 

Motivare: Valoarea investiţei totale 
este de       5 187,5 mii lei, lucrările 
fiind începute în urmă cu şase ani. 
Suma solicitată ar asigura finalizarea 
lucrărilor.   
 
Sursa de finanţare:  
 
 
REDISTRIBUIRE ÎN CADRUL 
titlului 71 aprobat in bugetul 
MINISTERULUI Educatiei 
Nationale 

37.  Anexa nr.3/25 - Ministerul Educației Naționale 
 

Se majorează cu suma de 140.000 mii lei atât 
creditele bugetare cât şi creditele de angajament la 
Capitolul 65.01 Titlul 71 
 
Autori: Liviu Nicolae Dragnea 
Sorin Lazăr 
Mircea Drăghici 
Daniel Suciu 

Sursă de finanţare: Autoritatea 
Electorală Permanentă de la capitolul 
54.01 Titlul 59 art. 03 - Alte 
cheltuieli, finanţarea partidelor 
politice 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
38.  Anexa nr 3/25 - Ministerul Educaţiei Naţionale În bugetul Ministerul Educaţiei Naţionale Anexa nr. 

3/25/02, capitolul 65.01 "Învăţământ" se 
suplimentează titlul 51 "Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice" art. 51.01 "Transferuri 
Curente", alin.51.01.02 "Finanţare de bază a 
învăţământului superior" cu suma de 100 000 mii lei, 
credite de angajament și credite bugetare, prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a Titlului 57 "Asistenţă 
Socială", art. 57.02 "Ajutoare Sociale", alin. 
"Ajutoare Sociale în natură" 
 
Autori: Senatori:  PSD Doru-Adrian Pănescu, 
Mihnea Costoiu 
Deputaţi: Camelia Gavrilă, Gabriel Petrea PSD  
 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea cheltuielilor de personal şi 
a cheltuielilor materiale pentru 
instituţiile de învăţământ superior de 
stat. 
 
Sursa de finanţare: Nu necesită 
fonduri suplimentare. Se asigură prin 
redistribuiri în cadrul bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

39.  Anexa 03/26/01 Ministerul Sanatatii 
Capitolul 66.01 ”Sanatate” 
Titlul 20 ”Bunuri si servicii” 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului Sanatatii la 
capitolul 66.01 ”Sanatate”, titlul 20 ”Bunuri si 
servicii” cu suma de 295.000 mii lei, credite bugetare 
şi credite de angajament, pentru urmatoarele 
programe de sanatate: Vitamina D, Panorama si Teste 
markeri tumorali. 
In mod corespunzator se modifica celelalte anexe la 
bugetul Ministerului Sanatatii   
 
Autor: Liviu Dragnea 
Deputat PSD 
Grupurile parlamentare PSD din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Suma propusa asigura implementarea 
de catre Ministerul Sanatatii a 3 
programe importante pentru 
populatie, respectiv: 
Programul Vitamina D – proiect nou 
care va incepe a se derula in anul 
2019 si cuprinde analize pentru 
depistarea carentei de vitamina D 
pentru un numar estimat de 3,56 
milioane de asigurati. 
Programul Panorama – presupune 
testari prenatale, fiind estimat un 
numar de 200.000 de paciente anual, 
cu un cost/ investigatie de 2.500 lei. 
Programul Testare markeri tumorali 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

presupun un cost/test de 150 
euro/pacient cu factor de risc; se 
estimeaza 930.000 beneficiari ai 
acestui program. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice, Anexa 3/16, cu 
suma de 185.000 mii lei, credite 
bugetare, de la capitolul 51.01, titlul 
71. 
Se diminuează bugetul Ministerului 
Finantelor Publice – Actiuni 
generale, Anexa 02/65, cu suma de 
110.000 mii lei, credite de 
angajament si credite bugetare, de la 
capitolul 51.01, titlul 55. 
 
 

40.  Anexa 03/26 Ministerul Sanatatii 
Capitolul 56.01 ”TRANSFERURI CU CARACTER 
GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE 
ADMINISTRATIEI” 
Titlul 51 ”TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE” 
Alineatul 51.11 „Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetul fondului national unic de asigurari sociale de 
sanatate„ 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului Sanatatii cu 
suma de 230.000 mii lei, credite bugetare si credite de 
angajament, la capitolul 56.01 ”Transferuri cu 
caracter general intre diferite nivele ale 
administratiei”, titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, alin. 51.11 ”Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate„ pentru suplimentarea 
subventiei de echilibrare catre Fondul National Unic 
de Asigurari Sociale de Sanatate. 
 
Autor: Liviu Dragnea 

Se propune majorarea sumelor 
alocate de la bugetul de stat pentru 
Fondul national unic de asigurari 
sociale de sanate, fondurile fiind 
destinate implementarii de catre Casa 
Nationala de Santate a programului 
Diabet juvenil 
Sursa de finantare: 
Se diminueaza bugetul Serviciului 
Roman de Informatii, Anexa 03/31, 
cu suma de 150.000 mii lei, credite 
bugetare si credite de angajament, 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Deputat PSD 
Grupurile parlamentare PSD din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

astfel: 
- de la capitolul 61.01 ”Ordine 

publica si siguranta nationala, 
suma de 140.000 mii lei din 
care : 75.000 mii lei de la 
titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, 40.000 mii lei de la 
titlul 20 ”Bunuri si servicii”, 
10.000 mii lei de la titlul 51 
”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice” şi 
15.000 mii lei de la titlul 71 
”Active nefinanciare”. 

- De la capitolul 65.01 
”Invaţământ”, titlul 51 
”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice” 10.000 
lei. 

In mod corespunzator se modifica 
celelalte anexe la bugetul Serviciului 
Roman de Informatii 
 
 
Se diminueaza bugetul Serviciului de 
Protectie si Paza, Anexa 03/33, cu 
suma de 50.000 mii lei, credite 
bugetare si credite de angajament, ,  
de la capitolul 61.01 ”Ordine publica 
si siguranta nationala”, din care 
40.000 mii lei de la titlul 10 
”Cheltuieli de personal”, 5.000 mii 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

lei de la titlul 20 ”Bunuri si servicii” 
si 5.000 mii lei de la titlul 71 ”Active 
nefinanciare”. 
In mod corespunzator se modifica 
celelalte anexe la bugetul Serviciului 
de Protectie si Paza 
Se diminuează bugetul Ministerului 
Finantelor Publice – Actiuni 
generale, Anexa 02/65, cu suma de 
30.000 mii lei, credite de angajament 
si credite bugetare, de la capitolul 
51.01, titlul 55. 

41.  Anexa 03/31 Serviciul Român de Informații 
 

Se diminueaza bugetul Serviciului Roman de 
Informatii, Anexa 03/31, cu suma de 150.000 mii lei, 
credite bugetare si credite de angajament, astfel: 

- de la capitolul 61.01 ”Ordine publica si 
siguranta nationala, suma de 140.000 mii lei 
din care : 75.000 mii lei de la titlul 10 
”Cheltuieli de personal”, 40.000 mii lei de la 
titlul 20 ”Bunuri si servicii”, 10.000 mii lei de 
la titlul 51 ”Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice” şi 15.000 mii lei de la 
titlul 71 ”Active nefinanciare”. 

- De la capitolul 65.01 ”Învăţământ”, titlul 51 
”Transferuri intre unități ale administratiei 
publice” 10.000 lei. 

In mod corespunzator se modifica celelalte anexe la 
bugetul Serviciului Roman de Informații 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare PSD din Camera 

Ca urmare a amendamentului aprobat 
la Anexa 03/26 Ministerul Sănătăţii. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Deputaţilor şi Senat si membrii PSD ai Comisiilor 
pentru buget 
 

42.  Anexa 03/33 Serviciul de Protecție şi Pază 
 

Se diminuează bugetul Serviciului de Protecţie si 
Paza, Anexa 03/33, cu suma de 50.000 mii lei, credite 
bugetare si credite de angajament, ,  de la capitolul 
61.01 ”Ordine publica si siguranţa naţională”, din 
care 40.000 mii lei de la titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, 5.000 mii lei de la titlul 20 ”Bunuri si 
servicii” si 5.000 mii lei de la titlul 71 ”Active 
nefinanciare”. 
In mod corespunzător se modifica celelalte anexe la 
bugetul Serviciului de Protecție si Paza 
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare PSD din Camera 
Deputaţilor şi Senat si membrii PSD ai Comisiilor 
pentru buget 
 
 

Ca urmare a amendamentului aprobat 
la Anexa 03/26 Ministerul Sănătăţii. 
 
 
 

43.  Anexa nr. 3/48/02 - Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 54.01, Grupă/ titlu 59 - 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, Articolul 03 – 
Finanțarea partidelor politice, II – Credite bugetare, 
409.000 mii lei 
 
 
 

Se propune diminuarea sumei alocate finanțării 
partidelor politice, Capitolul 54.01 Grupă/ titlu 59 
articolul 03 – Alte cheltuieli, Finanțarea partidelor 
politice, se diminuează cu suma de 140.000 mii lei 
credite bugetare şi cu aceeași sumă se diminuează şi 
creditele de angajament. 
 
Autori: 
Dep. Liviu Nicolae Dragnea – PSD 
Dep. Sorin Lazăr – PSD 

Se propune diminuarea din 
proiectului Legii bugetul pentru AEP, 
cu suma de 140.000 mii lei astfel, 
încât suma anuală pentru 
subvenționarea activității partidelor 
politice potrivit Legii 334/2006, 
pentru partidele care au participat în 
alegerile din anul 2016, locale și 
parlamentare, să fie în total de 
255.813 mii lei. 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Dep. Roxana Mânzatu – PSD 
Dep. Mircea Drăghici - PSD 
 

Suma a fost calculată prin raportare 
la luna decembrie a anului 2018, 
înmulțită cu 12 luni potrivit 
informațiilor de pe site-ul 
www.roaep.ro 

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

 

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale, Anexa nr.3/65 se diminuează  Capitolul 
51.01 „AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI 
EXTERNE”, Grupă/ titlu 55 ALTE TRANSFERURI, 
articolul 03 – „Contribuția României la bugetul U.E”, 
alineat 06  „Contribuții din resursa VBN” la creditele 
de angajament și creditele bugetare  cu suma de 
175.721 mii lei.  
 

În mod corespunzător se modifică anexele la bugetul 
pe anul 2019 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 

 

Corelarea cu amendamentele de la 
nr.crt.39 , 40 si 48 

45.  Anexa nr. 4 ”Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor, pe anul 2019 şi estimări pe anii 
2020-2022” 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute pentru 
anul 2019 la Anexa nr. 4  cu suma de 143 mii lei la 
poziția 7, județul Botoșani, coloana ” Cămine pentru 
persoane vârstnice”.  
Autor:  
Dep. Marius Budăi - PSD 

 Potrivit informării Consiliului 
Județean Botoșani, Căminul pentru 
persoane vârstnice din localitatea 
Trusesti, a trecut de la 1 ianuarie 
2019, în subordinea Direcției 
Generale pentru Asistență Socială și 

http://www.roaep.ro/
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 Protecția Copilului Botoșani.  
Astfel, sumele alocate este necesar să 
se regăsească în cuprinsul  Anexei 
nr.4 și eliminarea lor din cuprinsul 
Anexei nr.5. 

46.  Anexa nr. 5 Se propune diminuarea sumelor prevăzute pentru anul 
2019 la Anexa nr.5 ”Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, 
pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022” de la 
poziția 7, județul Botoșani, coloana ” Cămine pentru 
persoane vârstnice” cu suma de 143 mii lei. 
Autor:  
Dep. Marius Budăi - PSD 

Corelare cu amendamentul de la 
Anexa nr. 4 

47.  Anexa nr. 7 

SUME ALOCATE DIN SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI 2020-2022. 

 

9 BRAȘOV 150.188 
 

La Anexa nr. 7 se modifica pozitia nr.9 astfel: 
 
9.  Braşov                        173.3752) 
 
 
 
 
 
AUTORI: Grup parlamentar UDMR 
 
 
 Sursa de finanţare: diminuarea : 
 

- Bugetului Ministerului Transporturilor de la 
Cap. 84.01 Titlul 55                  13.187 mii lei 

 

Finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
Internațional  Brașov 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

- Anexei nr 7  Poziţia 15 Covasna           10.000 
mii lei 

 
 
 

48.  Anexa nr. 7 
5. Bihor                      330.150  

La Anexa nr. 7 se modifica pozitia: 
 
5. Bihor                      365.8711)     
 
AUTORI: Grup parlamentar UDMR 
 
Sursa de finanţare: Buget Ministerul Finantelor 
Publice-Actiuni Generale,   Capitolul 51.01 Titlul 55  
                 

Finantarea programului judetean de 
constructie bazine didactice de înot in 
orasele și municipiile județului  

49.  Anexa nr. 7 
 
15. Covasna           147.4831) 
 

La Anexa nr. 7 se modifica pozitia: 
 
15. Covasna                     137.483 
 
 
AUTORI: Grup parlamentar UDMR 
 
 
 

Suma de 10.000 se repartizează 
judeţului Braşov pentru finanţarea 
lucrărilor la aeroportul internaţional 
Braşov. 

50.  Anexa nr. 7 
Notele de subsol 1 şi 2  
 

Anexa nr. 7 
Notele de subsol 1 și 2 se înlocuiesc cu Notele de 
subsol 1,2 şi 3 cu următorul cuprins: 
 
1) include și suma de 35.721 mii lei ce se repartizează 
Consiliului Județean Bihor pentru finanțarea Programului 
judetean de constructie bazine didactice de înot în orasele 
și municipiile județului 

Corelarea cu amendamentele de la 
nr.crt.47,48, 49 



34 

 

Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

2) Include și suma de 23.187 mii lei ce se repartizează 
Consiliului Județean Brașov pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul Internațional  Brașov 

3) Include și suma de 11.280 mii lei ce se repartizează 
Consiliului Județean Mureș pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul Internațional Târgu Mureș 

 

AUTORI: Grup parlamentar UDMR 
 
Sursa de finanţare: nu este cazul 

 

51.  Anexa nr. 11 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 
6605 Sănătate 

04 Servicii medicale in ambulator 
01 Asistenta medicală primară 

Propuneri 2019 ..... 2.506.423 mii lei 
 

Propunem redistribuirea unor sume de 118.485 
mii lei, credite de angajament si credite bugetare, in 
cadrul cap. 66.05 de la subcap. 02 Servicii publice 
descentralizate” la subcap. 04 ”Servicii medicale in 
ambulator”, paragraf 01 ”Asistenta medicală primară” 
  
 
 
 
 
Autori:  
Vass Levente, Márton Árpád, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
László Attila, Tánczos Barna - senatori UDMR 
Grupurile parlamentare PSD din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Propunem o creştere cu 4,7% a 
sumelor alocate în proiectul de buget 
pe anul 2019 pentru asistenţa 
medicală primară în vederea 
acoperirii cheltuielilor din ce în ce 
mai mari ale medicilor de familie şi 
ale cabinetelor lor, ţinând cont de 
faptul că centrul de greutate al 
sistemului de sănătate este aşezat pe 
medicina primară.  
 
 
 
Sursa: suma se va asigura prin 
redistribuire. 
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Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

52.  Anexa 11/01 CASA NATIONALA DE 
ASIGURARI DE SANATATE 
 

Se suplimenteaza veniturile si cheltuielile Fondului 
national unic de asigurari sociale de sanatate cu suma 
de 230.000 mii lei, astfel: 

- La partea de venituri, se suplimenteaza cu 
suma de 230.000 mii lei capitolul 42.05 
”SUBVENTII DE LA BUGETUL DE 
STAT”, subcapitolul 42.05.26 ”Subventii 
primite de bugetul fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate pentru 
echilibrare” 

- La partea de cheltuieli, se suplimenteaza cu 
suma de 230.000 mii lei credite de angajament 
si credite bugetare, capitolul 66.05 Sanatate, 
titlul 20 ”Bunuri si servicii” 

In mod corespunzator se modifica celelalte anexe la 
bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  
precum si articolul 9 alin. (4) din textul Legii 
bugetului de stat pe anul 2019. 
 
Autor: Liviu Dragnea 
Deputat PSD 
Grupurile parlamentare PSD din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Suma propusa asigura continuarea in 
anul 2019 a implementarii de catre 
Casa Nationala de Asigurari de 
Sanatate  a programului Diabet 
juvenil. Se estimeaza 3.500 de cazuri 
rezolvate  in anul 2019. 
 
Sursa de finantare: 
Majorarea veniturilor din sume 
transferate de la bugetul de stat 
Fondului National unic de asigurari 
sociale de sanatate. 

53.   Modificarile de sume pe partea de venituri precum și 
modificarile de credite bugetare si de credite de 
angajament pe partea de cheltuieli, dupa caz, aprobate 
prin amendamentele admise in Anexele nr.  3 -11 se 
reflecta in mod corepunzator in textul legii bugetului 
de stat pe anul 2019, precum si in anexele de sinteza 
nr. 1 si 2. 
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Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
 

54.   Modificarile de credite bugetare si de credite de 
angajament aprobate prin amendamentele admise la 
bugetele ordonatorilor principali de credite din Anexa 
nr. 3 se reflecta in mod corespunzator si in anexele la 
bugetele acestora. 
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Anexa nr. 2 

AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 
 
Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

1.  Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată 
se alocă 14.743,1 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele locale, din 
care: 

Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată 
se alocă 19.784,8 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele locale, din 
care: 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

În anul 2018, din taxa pe 
valoarea adăugată s-a alocat 
suma de 14.408,88 milioane lei, 
iar în anul 2019 suma 
programată este de 14.743,1 
milioane lei. 
Pentru a asigura resursele 
necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, propunem ca în 
anul 2019 să se asigure pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor,  la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și municipiului 
București cel puțin sumele 
alocate în anul 2018, indexate cu 
rata inflației din anul trecut, de 
4,6%.  
 
 
Sursa de finanțare:  
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

prin diminuarea cu suma de 
5.041,7 milioane lei a creditelor 
bugetare prevăzute la TITLUL II 
BUNURI SI SERVICII din 
bugetul de stat – cheltuieli 
aferente aparatului administrativ 
central: ministere, agenții 
guvernamental 
 

2.  a) 938,6 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr. 4; 

a) 2.217,3 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor, 
potrivit anexei nr. 4; 
 
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 
 
 
 

Sistemul de protecție a copilului 
și centrele publice pentru 
persoanele cu dizabilități au 
nevoie de bani asigurați de la 
bugetul de stat pentru a putea 
funcționa. Propun reechilibrarea 
sumelor alocate din taxa pe 
valoare adăugată, astfel încât să 
asigurăm bugetul de anul trecut 
pentru finanțarea sistemului de 
protecție al copilului și a 
centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap și 
plata drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu 
dizabilități. Propun, totodată, 
eliminarea cheltuielilor cu 
învățământul particular și cel 
confesional. 

 

3.   a) 2.402,1 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate 

Idem art.4  
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 
4; 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

4.  b) 1.665,2 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, potrivit anexei 
nr.5; 

b) 5.204,3 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și municipiului 
București, potrivit anexei nr. 5;  
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem litera a)  

5.   b) 5.243,4 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, potrivit anexei 
nr.5; 
 
Autori: 

Idem art.4  
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

6.  c) 600,0 milioane lei destinate 
finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, sumă 
repartizată pe județe potrivit anexei 
nr.6, astfel: 30% din sumă se 
repartizează în funcție de lungimea 
drumurilor și 70% din sumă se 
repartizează invers proporțional cu 
capacitatea financiară a județelor. 
Repartizarea sumelor pe unități 
administrativ-teritoriale se face, prin 
hotărâre, de către consiliul județean, 
după consultarea primarilor; 

c) 600,0 milioane lei destinate 
finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, sumă 
repartizată pe județe potrivit anexei 
nr.6, astfel: 50% din sumă se 
repartizează în funcție de lungimea 
drumurilor și 50% din sumă se 
repartizează invers proporțional cu 
capacitatea financiară a județelor. 
Repartizarea sumelor pe unități 
administrativ-teritoriale se face, prin 
hotărâre, de către consiliul județean, 
după consultarea primarilor;” 
 
Autori: 
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
Erdei D. István - deputaţi UDMR 

Propunem modificarea ponderii 
criteriilor de repartizare a 
sumelor pentru finanțarea 
cheltuielilor cu drumurile 
județene și comunale, lungimea 
drumurilor trebuind să reprezinte 
un criteriu mai important decât 
cel prevăzut în proiectul de lege. 
Drept urmare, propunem 
modificarea ponderii aferente 
acestuia de la 30% la 50%. 
Se vor modifica corespunzător și 
sumele repartizate fiecărui județ 
pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile județene și 
comunale, prevăzute în anexa 
nr.6. 
Nu este necesară indicarea sursei 
de finanțare deoarece 
amendamentul nu implică 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

alocarea de sume suplimentare 
față de cele prevăzute pentru 
această destinație.  
 

7.   c) 600,0 milioane lei destinate 
finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale, 
sumă repartizată pe județe potrivit 
anexei nr. 6, astfel: 30% din sumă se 
repartizează în funcție de lungimea 
drumurilor și 70% din sumă se 
repartizează invers proporțional cu 
capacitatea financiară a județelor. 
Repartizarea sumelor pe unități 
administrativ-teritoriale se face, prin 
hotărâre, de către consiliul județean, 
după consultarea primarilor; 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem litera a)  

8.  d) 11.360,7 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor, potrivit anexei nr.7 și 7/01; 

d) 6.721,5 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor, potrivit anexei nr. 7 și 
7/01; 
 
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem litera a)  

9.  e) 178,6 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor învățământului particular 
și cel confesional, acreditate, potrivit 

e) se elimină. 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 

Idem  litera a)  
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

anexei nr. 8. neafiliat 
10.   Art.4 

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
14.743,1 milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din care: 
 
a) 2.192,7 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul 
județelor, potrivit anexei nr.4; 
b) 6.381,1 milioane lei pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și municipiului București, 
potrivit anexei nr.5; 
 
c) 450 milioane lei destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene 
și comunale, sumă repartizată pe județe 
potrivit anexei nr.6, astfel: 30% din 
sumă se repartizează în funcție de 
lungimea drumurilor și 70% din sumă 
se repartizează invers proporțional cu 
capacitatea financiară a județelor. 
Repartizarea sumelor pe unități 
administrativ-teritoriale se face, prin 
hotărâre, de către consiliul județean, 
după consultarea primarilor; 
 

Prin modificările aduse art. 4 se 
re-echilibrează sumele alocate 
din taxa pe valoare adăugată 
astfel încât o serie de cheltuieli 
de la art. 5 să poată fi acoperite, 
în speță cele cu finanțarea 
sistemului de protecție al 
copilului și a centrelor publice 
pentru persoane adulte cu 
handicap și plata drepturilor 
asistenților personali ai 
persoanelor cu dizabilități. 
Aceste sume nu pot și nu trebuie 
lăsate în seama bugetelor locale. 
Modificările acestui articol se 
regăsesc și în anexa nr. 4 și 
anexa nr. 5.  
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

d) 5619,3 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
județelor, potrivit anexei nr.7 și 7/01; 
 
e) 100 milioane lei pentru finanțarea 
cheltuielilor învățământului particular 
sau 
confesional acreditat, potrivit anexei 
nr. 8. 
 
Autori: Florina Presadă, senator 
USR 
Grupul parlamentar USR 

11.  Art.5. - (1) Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit. a), sunt destinate: 

   

12.   a) finanțării sistemului de protecție 
al copilului și a centrelor publice 
pentru persoane adulte cu handicap; 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Modificările propuse la art. 5 
sunt necesare pentru a asigura 
cadrul finanțării sistemului de 
protecție al copilului și a 
centrelor publice pentru 
persoanele adulte cu handicap, 
precum și pentru a putea plăti 
drepturile asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav 
acordate în baza prevederilor art. 
42 alin. (4) din Legea nr. 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

448/2006. 
13.  a) finanțării cheltuielilor determinate 

de implementarea Programului pentru 
școli al României, în perioada ianuarie 
- iunie a anului școlar 2018 - 2019, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 533/2018 privind 
stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 
2023 pentru anul școlar 2018 - 2019, 
precum și modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 
pentru aprobarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 
2023 și pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017 – 2018, cu încadrare în 
sumele prevăzute pentru anul 2019 în 
fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la 
această hotărâre; 

b) finanțării cheltuielilor determinate 
de implementarea Programului pentru 
școli al României, în perioada ianuarie 
- iunie a anului școlar 2018 - 2019, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 533/2018 privind 
stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 
2023 pentru anul școlar 2018 - 2019, 
precum și modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 
pentru aprobarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 
2023 și pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017 – 2018, cu încadrare în 
sumele prevăzute pentru anul 2019 în 
fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la 
această hotărâre; 
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem litera a)  

14.  b) finanțării drepturilor copiilor cu 
cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 564/2017 privind 
modalitatea de acordare a drepturilor 
copiilor cu cerințe educaționale 

c) finanțării drepturilor copiilor cu 
cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 564/2017 privind 
modalitatea de acordare a drepturilor 
copiilor cu cerințe educaționale 

Idem lit. a)  
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

speciale școlarizați în sistemul de 
învățământ preuniversitar, în 
conformitate cu prevederile lit. A din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
904/2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 
(1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor 
copilului; 

speciale școlarizați în sistemul de 
învățământ preuniversitar, în 
conformitate cu prevederile lit. a din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
904/2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 
(1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor 
copilului; 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

15.  c) finanțării cheltuielilor cu bunuri și 
servicii pentru întreținerea curentă a 
unităților de învățământ special și 
centrelor județene de resurse și 
asistență educațională din învățământul 
special; 

d) finanțării cheltuielilor prevăzute 
la art. 104, alin. (2) lit. b)-d) din 
Legea educației naționale nr. 1/ 
2011, cu modificările și completările 
ulterioare din învățământul special 
și centrele județene de resurse și 
asistență educațională. 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem lit. a)  

16.  d) finanțării instituțiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 2002; 

e) Nemodificat  
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem lit. a)  

17.  e) finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor județene; 

f) Nemodificat  
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem lit. a)  

18.  f) finanțării cheltuielilor de funcționare 
ale căminelor pentru persoane 

g) Nemodificat  
 

Idem lit. a)  
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

vârstnice de la nivelul județelor, 
potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. 
c) din Legea nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

19.  g) finanțării drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările 
ulterioare; 

h) Nemodificat  
 
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem lit. a)  

20.  h) plății sprijinului sub formă de 
contribuții care va asigura completarea 
drepturilor salariale neacoperite din 
fondurile proprii ale unităților de cult 
locale, pentru personalul neclerical 
angajat în unitățile de cult din țară, 
potrivit prevederilor art.9 alin.(1) lit. a) 
al capitolului III ”Culte”, lit. E - 
Secțiunea a 3-a ”Sprijinul statului 
pentru salarizarea personalului 
neclerical al cultelor recunoscute” din 
anexa I la Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

se elimină  
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Idem lit. a)  

21.  (2) În situațiile în care Programul 
pentru școli al României se derulează 
de către consiliile locale ale 

Nemodificat    
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Crt. 

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

articol/ alineat 
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sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

comunelor, orașelor și municipiilor, 
prin hotărâre a consiliului județean, se 
vor repartiza sume cu această 
destinație unităților administrativ-
teritoriale respective, cu diminuarea 
veniturilor bugetului local al județului 
și majorarea corespunzătoare a 
veniturilor comunelor, orașelor și 
municipiilor, după caz. Sumele 
repartizate potrivit prevederilor 
prezentului alineat se reflectă în 
bugetele locale ale comunelor, orașelor 
și municipiilor la indicatorul de 
venituri ”Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor. 

22.  (3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit. b), sunt destinate: 

Nemodificat    

23.  a) finanțării de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat 
pentru categoriile de cheltuieli 
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) 
din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Nemodificat    

24.   b) finanțării drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizațiilor lunare ale 

Idem lit. a) alin. (1) art. 5  
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Nr. 
Crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/ paragraf/grupa/titlul/ 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

persoanelor cu handicap grav 
acordate în baza prevederilor art. 42 
alin. (4) din Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare; 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

25.  b) finanțării ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne, cărbuni și 
combustibili petrolieri, pentru 
beneficiarii de ajutor social; 

Nemodificat    

26.  c) finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și Consiliului General al 
Municipiului București; 

Nemodificat    

27.  d) finanțării cheltuielilor creșelor; Nemodificat    
28.  e) finanțării cheltuielilor 

descentralizate la nivelul sectoarelor și 
municipiului București, respectiv 
pentru: cheltuielile determinate de 
implementarea Programului pentru 
școli al României, în perioada ianuarie 
- iunie a anului școlar 2018 - 2019, 
potrivit prevederilor Hotărârii 

e) finanțării cheltuielilor 
descentralizate la nivelul sectoarelor și 
municipiului București, respectiv 
pentru: sistemul de protecţie a 
copilului, centrele publice pentru 
persoane adulte cu handicap, 
cheltuielile determinate de 
implementarea Programului pentru 

Urmare eliminării alineatului (8) 
de la art. 5 din Lege. 
Cheltuielile privind sistemul de 
protecție a copilului și centrele 
publice pentru persoane adulte 
cu handicap, reprezintă cheltuieli 
descentralizate la nivelul UAT și 
trebuie să fie finanțate din cote 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

Guvernului nr. 533/2018, cheltuielile 
cu bunuri și servicii pentru întreținerea 
curentă a unităților de învățământ 
special și centrele de resurse și 
asistență educațională, instituțiile de 
cultură descentralizate începând cu 
anul 2002 și plata sprijinului sub formă 
de contribuții, care va asigura 
completarea drepturilor salariale 
neacoperite din fondurile proprii ale 
unităților de cult locale pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult, potrivit prevederilor 
art.9 alin.(1) lit. a) al capitolului III 
”Culte”, lit. E - Secțiunea a 3-a 
”Sprijinul statului pentru salarizarea 
personalului neclerical al cultelor 
recunoscute” din anexa I la Legea 
nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare; 

școli al României, în perioada ianuarie 
- iunie a anului școlar 2018 - 2019, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 533/2018, cheltuielile 
cu bunuri și servicii pentru întreținerea 
curentă a unităților de învățământ 
special și centrele de resurse și 
asistență educațională, instituțiile de 
cultură descentralizate începând cu 
anul 2002 și plata sprijinului sub formă 
de contribuții, care va asigura 
completarea drepturilor salariale 
neacoperite din fondurile proprii ale 
unităților de cult locale pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult, potrivit prevederilor 
art.9 alin.(1) lit. a) al capitolului III 
”Culte”, lit. E - Secțiunea a 3-a 
”Sprijinul statului pentru salarizarea 
personalului neclerical al cultelor 
recunoscute” din anexa I la Legea 
nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Autor: Florin Cladiu Roman - PNL 

defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat 
Transferul de competenţe s-a 
făcut concomitent cu asigurarea 
resurselor necesare exercitării 
acestora, finanțarea acestor 
costuri făcându-se pe baza 
standardelor de calitate și de 
cost.    
 

29.   e) finanțării drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizațiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav acordate 
în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din 

Autoritățile locale nu vor putea 
 acoperi cheltuielile necesare finanțării 
drepturilor asistenților personali sau 
indemnizațiilor lunare ale persoanelor 
cu handicap grav din bugetele proprii, 
ceea ce va duce fie la incapacitate de 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;” 
 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

plată, fie la alocarea diferențiată de 
fonduri pentru aceste servicii, în 
funcție de posibilitățile financiare ale 
primăriilor. Astfel, se creează riscul ca 
persoanele aflate în stare de 
vulnerabilitate datorită handicapului 
grav sau părinții care acordă îngrijire 
permanentă să fie lipsite de surse de 
venit, încălcându-li-se drepturile 
prevăzute de art. 47 din Constituţia 
României. 
 
Unităţile de cult primesc finanţări din 
bugetele locale, în completarea 
propriilor surse de finanţare. Nu există 
date în sensul că acestea ar fi 
subfinanţate sau că lipsa unei finanţări 
de la bugetul de stat  ar duce la 
imposibilitatea atingerii unui obiectiv 
bugetar anual, astfel că sumele 
necesare pentru plata drepturilor 
salariale ale personalului neclerical pot 
fi asigurate din veniturile proprii ale 
unităţilor administrativ- teritoriale.  
 
Sursa de finanțare: Nu are impact 
bugetar la nivelul bugetului național. 
 
 

30.  f) finanțării drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015, cu modificările 
ulterioare; 

g) finanțării drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate, 

Idem lit. a) alin. (1) art. 5  
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cu modificările ulterioare; 

Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

31.   La art.5 alin. (3), după litera i) se 
introduce o nouă literă, litera j): 
j) finanţării drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau 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; 
 
Autor: Florin Cladiu Roman - PNL 

Urmare eliminării alineatului (7) 
de la art. 5 din Lege. 
Reglementare similară celei 
existente în Legea nr. 2/2018 a 
bugetului de stat pe anul 2018. 
Introducerea acestei prevederi 
trebuie corelată cu suplimentarea 
sumelor de la art. 4 lit.b) și cu 
eliminarea art.5 alin.(7). 

 

32.  (5) Repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată prevăzute la 
alin. (3) pe comune, orașe, municipii, 
sectoare și municipiul București, după 
caz, se face prin decizie a directorului 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației județene 
a finanțelor publice, potrivit datelor de 
fundamentare transmise de către 
unitățile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale, după caz, pentru finanțarea 

(5) Repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
prevăzute la alin. (3) pe comune, 
orașe, municipii, sectoare și 
municipiul București, după caz, se 
face prin decizie a directorului 
direcției generale regionale a 
finanțelor publice/șefului 
administrației județene a finanțelor 
publice, potrivit datelor de 
fundamentare transmise de către 

Finanțarea serviciilor publice 
descentralizate se face pe baza 
standardelor de cost și de 
calitate, în conformitate cu 
prevederile Legii cadru a 
descentralizării nr. 195/2006.  

O prevedere similară a existat și 
în Legea nr. 2/2018 a bugetului 
de stat pe anul 2018. 
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unităților de învățământ preuniversitar 
de stat cu asistența tehnică de 
specialitate a inspectoratului școlar, în 
funcție de numărul de elevi/preșcolari 
și standardele de cost aferente, iar 
pentru finanțarea cheltuielilor de 
funcționare ale căminelor pentru 
persoane vârstnice, la propunerea 
agenției județene pentru plăți și 
inspecție socială/Agenției pentru Plăți 
și Inspecție Socială a municipiului 
București. În situația în care sumele 
repartizate în baza standardelor de cost 
pentru finanțarea unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, 
potrivit prevederilor prezentului 
alineat, nu asigură finanțarea 
cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. 
(2) lit. b) - d) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se aplică prevederile art. 104 alin. (51) 
și (52) din același act normativ. 

unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale, după caz, 
pentru finanțarea unităților de 
învățământ preuniversitar de stat cu 
asistența tehnică de specialitate a 
inspectoratului școlar, în funcție de 
numărul de elevi/preșcolari și 
standardele de cost aferente, iar 
pentru finanțarea cheltuielilor de 
funcționare ale căminelor pentru 
persoane vârstnice, la propunerea 
agenției județene pentru plăți și 
inspecție socială/Agenției pentru 
Plăți și Inspecție Socială a 
municipiului București, în funcţie de 
standardele de cost şi de numărul de 
beneficiari ai serviciilor respective. 
În situația în care sumele repartizate 
în baza standardelor de cost pentru 
finanțarea unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, potrivit 
prevederilor prezentului alineat, nu 
asigură finanțarea cheltuielilor 
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - 
d) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se aplică prevederile art. 
104 alin. (51) și (52) din același act 
normativ. 
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Autor: Florin Cladiu Roman - PNL 
33.  (7) În anul 2019, începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei legi, prin 
derogare de la prevederile art.II alin.(2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.163/2001 privind reglementarea 
unor măsuri financiare, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.364/2002, de la prevederile art.20 
alin.(1) și (2) 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, aprobată cu completări prin 
Legea nr.28/2014 și de la prevederile 
art.40 alin.(1) și art.51 alin.(10) din 
Legea nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, finanțarea 
sistemului de protecție a copilului și a 
centrelor publice pentru persoane 
adulte cu handicap de la nivelul 
județelor și sectoarelor municipiului 
București, se asigură din veniturile 
proprii ale acestora și, în completare, 
din sume defalcate din taxa pe valoarea 

Alineatul (7) al art. 5 se elimină 
 
Autor: Florin Cladiu Roman – PNL 

Autor: Dohotaru Adrian – deputat 
neafiliat 

  

Prevederea potrivit căreia 
”...finanțarea drepturilor 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare ale 
persoanelor cu handicap grav de 
la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor se asigură exclusiv 
din veniturile proprii ale acestora 
și din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
după caz”, la care se adaugă şi 
alte prevederi din prezentul 
proiect de lege, generează în 
unele oraşe o cheltuială 
suplimentară faţă de anii trecuţi, 
de peste 350 lei/locuitor pe an, 
ceea ce face ca sumele alocate 
pentru asigurarea bugetelor de 
funcționare, prevăzute de 
prezentul proiect de lege, să fie 
mult diminuate, în unele cazuri 
fiind sub 700 lei/locuitor/an, 
total insuficiente pentru 
suşţinerea de către bugetele 
locale a cheltuielilor curente 
necesare îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare 
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adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, după caz, iar finanțarea 
drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare ale persoanelor 
cu handicap grav de la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București se 
asigură din veniturile proprii ale 
acestora și, în completare, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
după caz. 

şi de Constituţia României. 
Finanțarea drepturilor 
asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare ale 
persoanelor cu handicap grav de 
la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor se asigură din 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată asigurate de 
bugetul de stat destinate pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, 
municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, alocate 
separat în acest scop. 
Unităţile administrativ-teritoriale 
cu statut de oraş ar putea finanța 
drepturile asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare ale 
persoanelor cu handicap grav din 
veniturile proprii ale acestora și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
dacă pentru bugetelor locale ale 
acestor UAT-uri, se vor repartiza 
1.400 lei/locuitor/an pentru 
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asigurarea unui buget de 
funcționare. 

34.   (7) În anul 2019 se alocă:  
 
a) 708,7 milioane lei pentru 
finanțarea sistemului de protecție a 
copilului de la nivelul județelor și 
sectoarelor municipiului București, 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea prevăzute la art. 4 lit.a). 
 
b)  556,7 milioane lei pentru 
finanțarea centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap de la 
nivelul județelor și sectoarelor 
municipiului București, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
prevăzute la art. 4 lit.a). 
 
c) 3.578,2 milioane lei pentru 
drepturile asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizaţiile lunare, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
prevăzute la art. 4 lit.b). 
 
d) finanțarea serviciilor sociale 
prevăzute la lit. a), b), c) se va face la 
nivelul județelor, repectiv 
comunelor, orașelor, municipiilor, 

În anul 2019, proiectul de buget 
nu a prevăzut sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea sistemului de 
protecție a copilului, finanțarea 
centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap, 
pentru drepturile asistenţilor 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţiile 
lunare de la nivelul județelor și 
sectoarelor municipiului 
București. 
 
Sursa de finanțare - Corelare cu 
modificările propuse la art.4. 
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sectoarelor și municipiului București 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/tipuri de 
servicii sociale aprobate potrivit legi.  
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

35.   “(7) În anul 2019, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei legi, prin 
derogare de la prevederile art.9 alin.(1) 
lit. a) al capitolului III ”Culte”, lit. E - 
Secțiunea a 3-a ”Sprijinul statului 
pentru salarizarea personalului 
neclerical al cultelor recunoscute” din 
Legea nr.153/2017 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
finanțarea contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară, precum și  
cheltuielile determinate de 
implementarea Programului pentru 

Autoritățile locale nu vor putea 
 acoperi cheltuielile necesare 
finanțării drepturilor asistenților 
personali sau indemnizațiilor 
lunare ale persoanelor cu 
handicap grav din bugetele 
proprii, ceea ce va duce fie la 
incapacitate de plată, fie la 
alocarea diferențiată de fonduri 
pentru aceste servicii, în funcție 
de posibilitățile financiare ale 
primăriilor. Astfel, se creează 
riscul ca persoanele aflate în 
stare de vulnerabilitate datorită 
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școli al României, în perioada ianuarie 
- iunie a anului școlar 2018 - 2019, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 533/2018, cheltuielile 
cu bunuri și servicii pentru întreținerea 
curentă a unităților de învățământ 
special și centrele de resurse și 
asistență educațională, instituțiile de 
cultură descentralizate începând cu 
anul 2002, se asigură de la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București, din 
veniturile proprii ale acestora și, în 
completare, din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, după caz. 
” 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, USR 

handicapului grav sau părinții 
care acordă îngrijire permanentă 
să fie lipsite de surse de venit, 
încălcându-li-se drepturile 
prevăzute de art. 47 din 
Constituţia României. 
 
Unităţile de cult primesc 
finanţări din bugetele locale, în 
completarea propriilor surse de 
finanţare. Nu există date în 
sensul că acestea ar fi 
subfinanţate sau că lipsa unei 
finanţări de la bugetul de stat  ar 
duce la imposibilitatea atingerii 
unui obiectiv bugetar anual, 
astfel că sumele necesare pentru 
plata drepturilor salariale ale 
personalului neclerical pot fi 
asigurate din veniturile proprii 
ale unităţilor administrativ- 
teritoriale.  
 
Sursa de finanțare: Nu are 
impact bugetar la nivelul 
bugetului național. 

36.  (8) Numărul maxim de posturi 
finanțate pentru personalul neclerical 
din unitățile de cult este prevăzut în 
anexa nr.9. 

Art.5. - (8) Numărul maxim de posturi 
finanțate pentru personalul neclerical 
angajat în unitățile de cult din țară în 
perioada 2020-2022 este prevăzut în 

Prevederea potrivit căreia ”În 
anul 2019, sprijinul sub formă 
de contribuții pentru 
completarea drepturilor salariale 
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anexa nr.9. În anul 2019, sprijinul sub 
formă de contribuții pentru 
completarea drepturilor salariale pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară, se asigură din 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată asigurate de 
bugetul de stat destinate pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București, alocate 
separat în acest scop, prin derogare de 
la prevederile art.2 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu 
modificările și completările ulterioare 
și de la prevederile art.9 alin.(1) lit.a) 
al capitolului III ”Culte”, lit.E - 
Secțiunea a 3-a ”Sprijinul statului 
pentru salarizarea personalului 
neclerical al cultelor recunoscute” din 
anexa I la Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

pentru personalul neclerical 
angajat în unitățile de cult din 
țară, se asigură exclusiv din 
veniturile proprii ale bugetelor 
locale ale județelor și al 
municipiului București, precum 
și din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
după caz...”, la care se adaugă şi 
alte prevederi din prezentul 
proiect de lege, generează în 
unele oraşe o cheltuială 
suplimentară faţă de anii trecuţi, 
ceea ce face ca sumele alocate 
pentru asigurarea bugetelor de 
funcționare, prevăzute de 
prezentul proiect de lege, să fie 
mult diminuate, în unele cazuri 
fiind sub 850 lei/locuitor/an, 
total insuficiente pentru 
susţinerea de către bugetele 
locale a cheltuielilor curente 
necesare îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare 
şi de Constituţia României. 
 
Unităţile administrativ-teritoriale 
cu statut de oraş ar putea finanța 
drepturile asistenților personali 
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Autor: Florin Claudiu Roman - PNL 

 

ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare ale 
persoanelor cu handicap grav, 
din veniturile proprii ale acestora 
și din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
dacă pentru bugetelor locale ale 
acestor UAT-uri se vor repartiza 
1.400 lei/locuitor/an pentru 
asigurarea unui buget de 
funcționare. 

37.  Art.5 
(1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit. a), sunt destinate: 
 
 
 
 
 
a) finanțării cheltuielilor determinate 
de implementarea Programului pentru 
școli al României, în perioada ianuarie 
- iunie a anului școlar 2018 - 2019, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 533/2018 privind 
stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 

Art. 5 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit. a), sunt destinate: 
 
a)finanțării sistemului de protecție al 
copilului și a centrelor publice 
pentru persoane adulte cu handicap; 
b) finanțării cheltuielilor determinate 
de implementarea Programului pentru 
școli al României, în perioada ianuarie 
- iunie a anului școlar 2018 - 2019, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 533/2018 privind 
stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 
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2023 pentru anul școlar 2018 - 2019, 
precum și modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 
pentru aprobarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 
2023 și pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017 – 2018, cu încadrare în 
sumele prevăzute pentru anul 2019 în 
fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la 
această hotărâre; 
b) finanțării drepturilor copiilor cu 
cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 564/2017 privind 
modalitatea de acordare a drepturilor 
copiilor cu cerințe educaționale 
speciale școlarizați în sistemul de 
învățământ preuniversitar, în 
conformitate cu prevederile lit. A din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
904/2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 
(1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor 
copilului; 
 
c) finanțării cheltuielilor cu bunuri și 

2023 pentru anul școlar 2018 - 2019, 
precum și modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 
pentru aprobarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017 - 
2023 și pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017 – 2018, cu încadrare în 
sumele prevăzute pentru anul 2019 în 
fiecare dintre anexele nr. 1 - 3 la 
această hotărâre; 
c) finanțării drepturilor copiilor cu 
cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul special, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 564/2017 privind 
modalitatea de acordare a drepturilor 
copiilor cu cerințe educaționale 
speciale școlarizați în sistemul de 
învățământ preuniversitar, în 
conformitate cu prevederile lit. A din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
904/2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente 
drepturilor prevăzute de art. 129 alin. 
(1) din Legea nr. 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor 
copilului; 
 
d) finanțării cheltuielilor prevăzute la 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

servicii pentru întreținerea curentă a 
unităților de învățământ special și 
centrelor județene de resurse și 
asistență educațională din învățământul 
special; 
 
d) finanțării instituțiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 2002; 
 
e)finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor județene; 
 
f)finanțării cheltuielilor de funcționare 
ale căminelor pentru persoane 
vârstnice de la nivelul județelor, 
potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. 
c) din Legea nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
g) finanțării drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările 
ulterioare; 
 
h) plății sprijinului sub formă de 
contribuții care va asigura completarea 

art. 104, alin. (2) lit. b)-d) din Legea 
educației naționale nr. 1/ 2011, cu 
modificările și completările ulterioare 
din învățământul special și centrele 
județene de resurse și asistență 
educațională. 
e)finanțării instituțiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 2002; 
 
f) finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor județene; 
 
g)finanțării cheltuielilor de funcționare 
ale căminelor pentru persoane 
vârstnice de la nivelul județelor, 
potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. 
c) din Legea nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
h) finanțării drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările 
ulterioare. 
 
h) se elimină. 
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Motivația respingerii 

drepturilor salariale neacoperite din 
fondurile proprii ale unităților de cult 
locale, pentru personalul neclerical 
angajat în unitățile de cult din țară, 
potrivit prevederilor art.9 alin.(1) lit. a) 
al capitolului III ”Culte”, lit. E - 
Secțiunea a 3-a ”Sprijinul statului 
pentru salarizarea personalului 
neclerical al cultelor recunoscute” din 
anexa I la Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
(2) În situațiile în care Programul 
pentru școli al României se derulează 
de către consiliile locale ale 
comunelor, orașelor și municipiilor, 
prin hotărâre a consiliului județean, se 
vor repartiza sume cu această 
destinație unităților administrativ-
teritoriale respective, cu diminuarea 
veniturilor bugetului local al județului 
și majorarea corespunzătoare a 
veniturilor comunelor, orașelor și 
municipiilor, după caz. Sumele 
repartizate potrivit prevederilor 
prezentului alineat se reflectă în 
bugetele locale ale comunelor, orașelor 
și municipiilor la indicatorul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (2) - nemodificat. 
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venituri ”Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor. 
 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit. b), sunt destinate: 
 
a) finanțării de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat 
pentru categoriile de cheltuieli 
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) 
din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) finanțării ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne, cărbuni și 

 
 
 
 
 
(3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art. 4. 
lit. b), sunt destinate:  
 
a) finanțării de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat 
pentru categoriile de cheltuieli 
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit.b)-d) 
din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 
b) finanțării drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizațiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav 
acordate în baza prevederilor art. 42 
alin. (4) din Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare;  
 
c) finanțării ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne, cărbuni și 
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combustibili petrolieri, pentru 
beneficiarii de ajutor social; 
 
c) finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și Consiliului General al 
Municipiului București; 
 
d) finanțării cheltuielilor creșelor; 
 
e)finanțării cheltuielilor descentralizate 
la nivelul sectoarelor și municipiului 
București, respectiv pentru: cheltuielile 
determinate de implementarea 
Programului pentru școli al României, 
în perioada ianuarie - iunie a anului 
școlar 2018 - 2019, potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
533/2018, cheltuielile cu bunuri și 
servicii pentru întreținerea curentă a 
unităților de învățământ special și 
centrele de resurse și asistență 
educațională, instituțiile de cultură 
descentralizate începând cu anul 2002 
și plata sprijinului sub formă de 
contribuții, care va asigura completarea 
drepturilor salariale neacoperite din 
fondurile proprii ale unităților de cult 

combustibili petrolieri, pentru 
beneficiarii de ajutor social;  
 
d) finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor 
de sub autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și Consiliului General al 
Municipiului București;  
 
e) finanțării cheltuielilor creșelor; 
 
f) finanțării cheltuielilor 
descentralizate la nivelul sectoarelor și 
municipiului București, respectiv 
pentru: sistemul de protecție a 
copilului, centrele publice pentru 
persoane adulte cu handicap, finanțării 
cheltuielilor determinate de 
implementarea Programului pentru 
școli al României, în perioada ianuarie-
iunie a anului școlar 2017 – 2018, 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru școli al 
României în perioada 2017 - 2023 și 
pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul școlar 
2017 - 2018, cheltuielile prevăzute la 
art.104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea 
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locale pentru personalul neclerical 
angajat în unitățile de cult, potrivit 
prevederilor art.9 alin.(1) lit. a) al 
capitolului III ”Culte”, lit. E - 
Secțiunea a 3-a ”Sprijinul statului 
pentru salarizarea personalului 
neclerical al cultelor recunoscute” din 
anexa I la Legea nr.153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 
f) finanțării drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015, cu modificările 
ulterioare; 
 
 
 
 
g) finanțării drepturilor copiilor cu 
cerințe educaționale speciale integrați 
în învățământul de masă, potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.564/2017, în conformitate cu 
prevederile lit. A din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 904/2014; 
 
h) finanțării cheltuielilor de funcționare 
ale căminelor pentru persoane 
vârstnice de la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor 

nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare din 
învățământul special și centrele de 
resurse și asistență educațională, 
instituțiile de cultură descentralizate 
începând cu anul 2002 și plata 
contribuțiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult, în 
cuantumul stabilit potrivit prevederilor 
Legii-cadru nr.153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare; 
g) finanțării drepturilor stabilite de 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea 
participării în învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările 
ulterioare;  
 
h) finanțării drepturilor copiilor cu 
cerințe educaționale speciale integrați 
în învățământul de masă, potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.564/2017, în conformitate cu 
prevederile lit. A din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;  
 
i) finanțării cheltuielilor de funcționare 
ale căminelor pentru persoane 
vârstnice de la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, sectoarelor 
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municipiului București și municipiului 
București, potrivit prevederilor art. 18 
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
i) finanțării cheltuielilor privind 
acordarea unui suport alimentar, 
potrivit prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.97/2018 
privind aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat. 
 
(4) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, destinate finanțării 
drepturilor prevăzute de Hotărârea 
Guvernului nr. 533/2018, se 
repartizează pe sectoare și municipiul 
București potrivit prevederilor legale în 
vigoare, cu încadrare în sumele 
prevăzute pentru anul 2019 în fiecare 
dintre anexele nr. 1-3 la această 
hotărâre. 
 
(5) Repartizarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată prevăzute la 
alin. (3) pe comune, orașe, municipii, 
sectoare și municipiul București, după 

municipiului București și municipiului 
București, potrivit prevederilor art.18 
alin.(5) lit. c) din Legea nr.17/2000, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 
j) finanțării cheltuielilor privind 
acordarea unui suport alimentar, 
potrivit prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.97/2018 
privind aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat. 
 
Alin. (4) nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (5) nemodificat. 
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caz, se face prin decizie a directorului 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației județene 
a finanțelor publice, potrivit datelor de 
fundamentare transmise de către 
unitățile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale, după caz, pentru finanțarea 
unităților de învățământ preuniversitar 
de stat cu asistența tehnică de 
specialitate a inspectoratului școlar, în 
funcție de numărul de elevi/preșcolari 
și standardele de cost aferente, iar 
pentru finanțarea cheltuielilor de 
funcționare ale căminelor pentru 
persoane vârstnice, la propunerea 
agenției județene pentru plăți și 
inspecție socială/Agenției pentru Plăți 
și Inspecție Socială a municipiului 
București. În situația în care sumele 
repartizate în baza standardelor de cost 
pentru finanțarea unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, 
potrivit prevederilor prezentului 
alineat, nu asigură finanțarea 
cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. 
(2) lit. b) - d) din Legea nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
se aplică prevederile art. 104 alin. (51) 
și (52) din același act normativ. 
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(6) Pentru finanțarea cheltuielilor 
prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile 
administrației publice locale alocă pe 
lângă sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată și sume din bugetele 
locale ale acestora. 
 
(7) În anul 2019, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei legi, prin 
derogare de la prevederile art.II alin.(2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.163/2001 privind reglementarea 
unor măsuri financiare, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr.364/2002, de la prevederile art.20 
alin.(1) și (2) 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, aprobată cu completări prin 
Legea nr.28/2014 și de la prevederile 
art.40 alin.(1) și art.51 alin.(10) din 
Legea nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, finanțarea 
sistemului de protecție a copilului și a 

Alin. (6) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
Alin. (7) se elimină.  
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centrelor publice pentru persoane 
adulte cu handicap de la nivelul 
județelor și sectoarelor municipiului 
București, se asigură din veniturile 
proprii ale acestora și, în completare, 
din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, după caz, iar finanțarea 
drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare ale persoanelor 
cu handicap grav de la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor și 
sectoarelor municipiului București se 
asigură din veniturile proprii ale 
acestora și, în completare, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
după caz. 
 
(8) Numărul maxim de posturi 
finanțate pentru personalul neclerical 
din unitățile de cult este prevăzut în 
anexa nr.9. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (8) – nemodificat. 
 
Autori: Florina Presadă, senator 
USR 
Grupul parlamentar USR 

38.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, 
Capitolul I “Dispoziții generale”, 
Secțiunea 2, art. 5, alin. (7). 

Se abrogă 

 

Motivare: Existenta unor mari 
semne de intrebare privind 
capacitatea UAT-urilor de a 
asigura finantarea unor cheltuieli 

Respins prin vot 
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Autor: Deputat Mocanu Adrian -     
ALDE 

 

obligatorii pentru Statul Roman. 
Propun revenirea la sistemul 
practicat in 2018.  

 

Sursa de finanţare: Sursa de 
finanțare se obține prin 
redistribuirea de sume între 
subdiviziunile clasificației 
bugetare 

39.  Art.6. – (1) În anul 2019, prin derogare 
de la prevederile art. 32 și 33 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul 
pe venit estimat a fi încasat la bugetul 
de stat la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale, se 
repartizează începând cu luna 
următoare publicării în Monitorul 
Oficial al României, partea I, a 
prezentei legi, următoarele cote:  

Art.6. – (1) În anul 2019, prin derogare 
de la prevederile art. 32 și 33 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul 
pe venit estimat a fi încasat la bugetul 
de stat la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale şi din 
impozitul pe pensii se repartizează 
începând cu luna următoare publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
partea I, a prezentei legi, următoarele 
cote:  
 
Autor: Florin Claudiu Roman - 
Grup parlamentar PNL 

În Programul de guvernare al 
actualului guvern este prevăzut: 
“Creșterea cotelor defalcate din 
impozitul pe venit către 
autoritățile locale, de la 73% (în 
2018), la 100% și a masei 
impozabile prin includerea 
impozitului din pensii, de la 1 
ianuarie 2019. Asigurarea, în 
continuare, a unui buget minim 
de funcționare pentru primării și 
consilii județene.”  
 
Prin urmare, solicităm 
respectarea acestei măsuri 
asumate prin “Programul de 
guvernare 2018-2020”. 
 

 

40.   Art.6. – (1) În anul 2019, prin derogare   
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de la prevederile art. 32 și 33 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul 
pe venit estimat a fi încasat la bugetul 
de stat la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale, inclusiv 
impozitul pe venituri din pensii, se 
repartizează începând cu luna 
următoare publicării în Monitorul 
Oficial al României, partea I, a 
prezentei legi, următoarele cote: 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

41.  a) 15% la bugetul local al județului; Nemodificat    
42.  b) 60% la bugetele locale ale 

comunelor, orașelor și municipiilor pe 
al căror teritoriu își desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe 
venit; 

Nemodificat    
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43.  c) 17,5% pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, orașelor, 
municipiilor și județelor. 

c) 20% pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

  

44.   La articolului 6, După alin. (1) al se 
introduce un nou alineat, alin.(11),: 
(11) Prin derogare de la prevederile 
alin. (1) lit. b), impozitul pe venitul 
din pensii se repartizează 
comunelor, orașelor și municipiilor 
pe al căror teritoriu domiciliază 
contribuabilul. 
 
Autor: Florin Claudiu Roman - 
Grup parlamentar PNL 

  

45.  (2) Suma corespunzătoare cotei de 
7,5%, din impozitul pe venit estimat a 
se încasa la bugetul de stat în anul 
2019, se repartizează în mod egal 

d) 5% pentru constituirea unui fond 
la dispoziția consiliului județean, 
gestionat printr-un cont distinct 
deschis pe seama acestuia, fond care 

  



37 

 

Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

județelor, în limita sumei de 28.492 
mii lei, reprezentând fond la dispoziția 
consiliului județean. În cadrul fiecărui 
județ, fondul la dispoziția consiliului 
județean se repartizează integral în 
anul 2019 comunelor, orașelor și 
municipiilor, prin hotărârea consiliului 
județean, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, 
pentru susținerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare 
locală, precum și pentru cheltuielile de 
funcționare, pe care unitățile 
administrativ-teritoriale din județ, în 
mod justificat, nu le pot finanța din 
veniturile proprii și din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale. Sumele 
repartizate potrivit prevederilor 
prezentului alineat se reflectă în 
bugetele locale ale unităților 
administrativ-teritoriale, la o poziție de 
venituri distinctă. Pentru repartizarea 
pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor din fond, consiliul județean 
are obligația ca, în termen de 5 zile de 
la publicarea legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, să solicite în scris tuturor unităților 
administrativ-teritoriale din cadrul 

se repartizează integral în anul 2019 
comunelor, orașelor și municipiilor 
din județ, prin hotărârea 
autorităților deliberative. În cadrul 
fiecărui județ, fondul la dispoziția 
consiliului județean se repartizează 
integral în anul 2019 comunelor, 
orașelor și municipiilor, prin hotărârea 
consiliului județean, pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, 
pentru susținerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare 
locală, precum și pentru cheltuielile de 
funcționare, pe care unitățile 
administrativ-teritoriale din județ, în 
mod justificat, nu le pot finanța din 
veniturile proprii și din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale. Sumele 
repartizate potrivit prevederilor 
prezentului alineat se reflectă în 
bugetele locale ale unităților 
administrativ-teritoriale, la o poziție de 
venituri distinctă. Pentru repartizarea 
pe unități administrativ-teritoriale a 
sumelor din fond, consiliul județean 
are obligația ca, în termen de 5 zile de 
la publicarea legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, să solicite în scris tuturor unităților 



38 

 

Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

județului prezentarea de cereri pentru 
acordarea de sume pentru destinațiile 
prevăzute. Hotărârea consiliului 
județean se comunică directorului 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației județene 
a finanțelor publice, instituției 
prefectului și unităților administrativ-
teritoriale din județ. 

administrativ-teritoriale din cadrul 
județului prezentarea de cereri pentru 
acordarea de sume pentru destinațiile 
prevăzute. Hotărârea consiliului 
județean se comunică directorului 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/șefului administrației județene 
a finanțelor publice, instituției 
prefectului și unităților administrativ-
teritoriale din județ. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

46.   După alineatul (2) al articolului 6 se 
introduc două noi alineate, alin. (21) 
și (22), cu următorul cuprins: 
”(21) Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, prin agențiilor 
județene de finanțe publice 
transmite trimestrial unităților 

Amendamentul propus 
urmărește transparentizarea 
veniturilor încasate de ANAF, 
precum și informarea 
autorităților locale cu privire la 
veniturile ce li se cuvin. 
Amendamentul nu necesită 
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administrativ-teritoriale informații 
privind încasările totale din 
impozitul pe venit cu defalcarea 
sumelor pe tipuri de contribuabili și 
tipuri de venit.” 
 
Autori: 
Grupul parlamentar al UDMR din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar al UDMR din 
Senat 
 
(22) Cotele prevăzute la alin. (1) și 
(2) se calculează și pentru lunile 
anterioare intrării în vigoare a 
prezentei legi și se virează unităților 
administrativ-teritoriale cel mai 
târziu până la sfârșitul trimestrului I 
al anului 2019.” 
 
Autor: Tánczos Barna – senator 
UDMR 

precizarea sursei de finanțare 
deoarece nu are implicații 
financiare. 
 
 
 
 
 
 
Pentru clarificarea situației 
veniturilor încasate până la 
aprobarea Legii bugetului de stat 
pe anul 2019 și a termenelor de 
virare a acestora UAT-urilor 
destinatare. 

47.  (3) Pentru municipiul București, prin 
derogare de la prevederile art. 32 și 33 
din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, 
din impozitul pe venit estimat a fi 
încasat în anul 2019 la bugetul de stat, 
la nivelul municipiului București, 
inclusiv cel încasat anterior publicării 

(2) Pentru municipiul București, prin 
derogare de la prevederile art. 32 și 33 
din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, 
din impozitul pe venit estimat a fi 
încasat în anul 2019 la bugetul de stat, 
la nivelul municipiului București, 
inclusiv cel încasat anterior publicării 
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prezentei legi, se repartizează, 
începând cu luna următoare publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
partea I, a prezentei legi, prin decizie a 
directorului Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor Publice 
București, cote și sume, pentru 
asigurarea unui buget de funcționare 
după cum urmează: 

prezentei legi, se repartizează, 
începând cu luna următoare publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
partea I, a prezentei legi, prin decizie a 
directorului Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor Publice 
București, cote și sume, pentru 
asigurarea unui buget de funcționare 
după cum urmează: 
a) 49% pentru bugetul local al 
municipiul București; 
b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru 
bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului București în completarea 
veniturilor proprii ale acestora.  
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

48.  a) 49% pentru bugetul local al 
municipiul București; 

Nemodificat    

49.  b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru Nemodificat    
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bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului București în completarea 
veniturilor proprii ale acestora.  

50.  (4) Sumele rămase după asigurarea 
bugetului de funcționare se 
repartizează sectoarelor municipiului 
București proporțional cu impozitul pe 
venit estimat a fi încasat în anul 2019, 
la nivelul fiecărui sector, prin decizie a 
directorului Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor Publice 
București.  

(3)  
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

  

51.  (5) În execuție, în vederea aplicării 
prevederilor alin.(3) și (4), suma 
încasată se alocă bugetelor locale ale 
municipiului București și sectoarelor 
municipiului București, până cel târziu 
la data de 8 a lunii în curs pentru luna 
anterioară, proporțional cu totalul 
sumelor stabilite, după o metodologie 
aprobată prin ordin al ministrului 
finanțelor publice în termen de 5 zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

(4)  
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

  

52.  (6) Suma corespunzătoare cotei de 
17,5% prevăzută la alin. (1) lit. c), 

(6) Suma corespunzătoare cotei de 
17,5% prevăzută la alin. (1) lit. c), 

În cadrul mecanismului folosit pentru stabilirea 
sumelor care revin bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, Asociaţia 
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cumulată cu suma corespunzătoare 
cotei de 18,5%, prevăzută la art.32 
alin.(1) lit. c) din Legea nr.273/2006, 
cu modificările și completările 
ulterioare, încasată anterior publicării 
prezentei legi, se repartizează 
bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor, în 
completarea veniturilor proprii, 
proporțional cu necesarul stabilit pe 
total județ, pentru asigurarea unui 
buget de funcționare, astfel: 

cumulată cu suma corespunzătoare 
cotei de 18,5%, prevăzută la art.32 
alin.(1) lit. c) din Legea nr.273/2006, 
cu modificările și completările 
ulterioare, încasată anterior publicării 
prezentei legi, se repartizează 
bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor, în 
completarea veniturilor proprii, 
proporțional cu necesarul stabilit pe 
total județ, pentru asigurarea unui 
buget de funcționare, astfel: 
 
Autor: Florin Cladiu Roman - Grup 
parlamentar PNL 

Oraşelor din România (AOR) solicită ca, pentru 
asigurarea unui buget minim de funcţionare (care 
în proiectul de buget pe 2019 ţine cont doar de 
numărul de locuitori ai unităţilor administrativ-
teritoriale), în cazul orașelor, trebuie avut în 
vedere că majoritatea acestora deservesc, pe 
lângă locuitorii proprii, şi locuitorii din zona 
geografică corespunzătoare comunelor situate în 
apropierea acestora şi că oraşele sunt singurele 
care cofinanțează sau finanțează integral 
cheltuielile necesare funcționăriii unor servicii 
(licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă 
informatizată a persoanei; centre permanente 
pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; 
ş.a.). 
Neluarea în calcul a acestei propuneri ar duce la 
repetarea unei nedreptăți făcută de mulţi ani 
locuitorilor orașelor, inclusiv în anul 2018, 
întrucât cofinanţarea serviciilor care au 
adresabilitate, pe lângă locuitorilor proprii, şi 
locuitorilor comunelor situate în apropierea 
acestora, susţinută practic doar din bugetele 
oraşelor, face ca oraşul să transfere bani către 
comunele învecinate, în acest fel sumele alocate 
pe locuitor pe an pentru asigurarea bugetului 
minim de funcţionare urmând să fie şi în anul 
2019 mai mici în cazul oraşelor decât în cazul 
comunelor. 
Reiterăm că prevederea potrivit căreia 
”finanțarea drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile 
lunare ale persoanelor cu handicap grav de la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor se 
asigură exclusiv din veniturile proprii ale 
acestora și din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, după caz” generează în unele oraşe o 
cheltuială de peste 350 lei/locuitor pe an, ceea ce 
face ca sumele alocate pentru asigurarea 
bugetelor de funcționare, prevăzute de prezentul 
proiect de lege, să fie mult diminuate, în unele 
cazuri fiind sub 850 lei/locuitor/an, total 
insuficiente pentru suşţinerea de către bugetele 
locale a cheltuielilor curente necesare îndeplinirii 
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atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 
Constituţia României. 

53.   (5) Suma corespunzătoare cotei de 
20% prevăzută la alin. (1) lit. c), 
cumulată cu suma corespunzătoare 
cotei de 18,5%, prevăzută la art.32 
alin.(1) lit. c) din Legea nr.273/2006, 
cu modificările și completările 
ulterioare, încasată anterior publicării 
prezentei legi, se repartizează 
bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor, în 
completarea veniturilor proprii, 
proporțional cu necesarul stabilit pe 
total județ, pentru asigurarea unui 
buget de funcționare, astfel: 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

  

54.  a) 450 lei/locuitor/an pentru 
județe, dar nu mai mult de 275 

a) 500 lei/locuitor/an pentru 
județe; 
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milioane lei/an/județ; Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

55.   Articolul 6, alin. (5) lit. a) se 
modifică după cum urmează: 
 „500 lei/locuitor/an pentru județe 
dar nu mai mult de 300 milioane 
lei/an/județ;  
 
Autori: 
Deputat PNL – Mara Mareș 
Deputat PNL –Gabriel Andronache 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Majorarea sumei alocate pe 
locuitor/an pentru județe de la 
450 lei la 500 lei, precum și 
majorarea plafonului de la 275 
milioane lei/an/județ la 300 
milioane lei/an/județ sunt 
necesare pentru că transferul de 
atribuții în materie socială fără 
asigurarea unor surse de 
finanțare echivalente constituie o 
încălcare a principiului 
autonomiei locale; 
 Sursa de finanțare este asigurată 
din modificarea anexei 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
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CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 

56.  b) nu mai puțin de 12 milioane 
lei/an/municipiu; 

b) 1.400 lei/locuitor/an pentru orașe, 
dar nu mai puțin de 20 milioane 
lei/an/municipiu; 
Autor: Florin Cladiu Roman - Grup 
parlamentar PNL 

În cadrul mecanismului folosit pentru stabilirea 
sumelor care revin bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, Asociaţia 
Oraşelor din România (AOR) solicită ca, pentru 
asigurarea unui buget minim de funcţionare (care 
în proiectul de buget pe 2019 ţine cont doar de 
numărul de locuitori ai unităţilor administrativ-
teritoriale), în cazul orașelor, trebuie avut în 
vedere că majoritatea acestora deservesc, pe 
lângă locuitorii proprii, şi locuitorii din zona 
geografică corespunzătoare comunelor situate în 
apropierea acestora şi că oraşele sunt singurele 
care cofinanțează sau finanțează integral 
cheltuielile necesare funcționăriii unor servicii 
(licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă 
informatizată a persoanei; centre permanente 
pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; 
ş.a.). 
Neluarea în calcul a acestei propuneri ar duce la 
repetarea unei nedreptăți făcută de mulţi ani 
locuitorilor orașelor, inclusiv în anul 2018, 
întrucât cofinanţarea serviciilor care au 
adresabilitate, pe lângă locuitorilor proprii, şi 
locuitorilor comunelor situate în apropierea 
acestora, susţinută practic doar din bugetele 
oraşelor, face ca oraşul să transfere bani către 
comunele învecinate, în acest fel sumele alocate 
pe locuitor pe an pentru asigurarea bugetului 
minim de funcţionare urmând să fie şi în anul 
2019 mai mici în cazul oraşelor decât în cazul 
comunelor. 
Reiterăm că prevederea potrivit căreia 
”finanțarea drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile 
lunare ale persoanelor cu handicap grav de la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor se 
asigură exclusiv din veniturile proprii ale 
acestora și din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, după caz” generează în unele oraşe o 
cheltuială de peste 350 lei/locuitor pe an, ceea ce 
face ca sumele alocate pentru asigurarea 
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bugetelor de funcționare, prevăzute de prezentul 
proiect de lege, să fie mult diminuate, în unele 
cazuri fiind sub 850 lei/locuitor/an, total 
insuficiente pentru suşţinerea de către bugetele 
locale a cheltuielilor curente necesare îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 
Constituţia României. 

57.  c) nu mai puțin de 6 milioane 
lei/an/oraș; 

c) 1.400 lei/locuitor/an pentru orașe, 
dar nu mai puțin de 6 milioane 
lei/an/oraș; 
Autor: Florin Cladiu Roman - Grup 
parlamentar PNL 

În cadrul mecanismului folosit pentru stabilirea 
sumelor care revin bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, Asociaţia 
Oraşelor din România (AOR) solicită ca, pentru 
asigurarea unui buget minim de funcţionare (care 
în proiectul de buget pe 2019 ţine cont doar de 
numărul de locuitori ai unităţilor administrativ-
teritoriale), în cazul orașelor, trebuie avut în 
vedere că majoritatea acestora deservesc, pe 
lângă locuitorii proprii, şi locuitorii din zona 
geografică corespunzătoare comunelor situate în 
apropierea acestora şi că oraşele sunt singurele 
care cofinanțează sau finanțează integral 
cheltuielile necesare funcționăriii unor servicii 
(licee; spitale; creşe; servicii de evidenţă 
informatizată a persoanei; centre permanente 
pentru persoane în varstă şi alte servicii sociale; 
ş.a.). 
Neluarea în calcul a acestei propuneri ar duce la 
repetarea unei nedreptăți făcută de mulţi ani 
locuitorilor orașelor, inclusiv în anul 2018, 
întrucât cofinanţarea serviciilor care au 
adresabilitate, pe lângă locuitorilor proprii, şi 
locuitorilor comunelor situate în apropierea 
acestora, susţinută practic doar din bugetele 
oraşelor, face ca oraşul să transfere bani către 
comunele învecinate, în acest fel sumele alocate 
pe locuitor pe an pentru asigurarea bugetului 
minim de funcţionare urmând să fie şi în anul 
2019 mai mici în cazul oraşelor decât în cazul 
comunelor. 
Reiterăm că prevederea potrivit căreia 
”finanțarea drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile 
lunare ale persoanelor cu handicap grav de la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor se 
asigură exclusiv din veniturile proprii ale 
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acestora și din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, după caz” generează în unele oraşe o 
cheltuială de peste 350 lei/locuitor pe an, ceea ce 
face ca sumele alocate pentru asigurarea 
bugetelor de funcționare, prevăzute de prezentul 
proiect de lege, să fie mult diminuate, în unele 
cazuri fiind sub 850 lei/locuitor/an, total 
insuficiente pentru suşţinerea de către bugetele 
locale a cheltuielilor curente necesare îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 
Constituţia României. 

58.  d) 1.000 lei/locuitor/an pentru 
comune, dar nu mai puțin de 2 
milioane lei/an/comună.  

d) 1.200 lei/locuitor/an pentru 
comune, dar nu mai puțin de 2 
milioane lei/an/comună.  

Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

  

59.  (7) În vederea repartizării sumelor 
prevăzute la alin.(6), în termen de 3 
zile de la data publicării prezentei legi, 
Ministerul Finanțelor Publice transmite 
direcțiilor generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiilor 

(6) În vederea repartizării sumelor 
prevăzute la alin.(5), în termen de 3 
zile de la data publicării prezentei legi, 
Ministerul Finanțelor Publice transmite 
direcțiilor generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiilor 
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județene ale finanțelor publice modelul 
de calcul, nivelul minim al impozitului 
pe venit estimat la nivelul fiecărui 
județ pentru anul 2019 și nivelul 
estimat al veniturilor proprii ale 
unităților administrativ-teritoriale pe 
care le vor pune la dispoziția 
consiliului județean.  

județene ale finanțelor publice modelul 
de calcul, nivelul minim al impozitului 
pe venit estimat la nivelul fiecărui 
județ pentru anul 2019 și nivelul 
estimat al veniturilor proprii ale 
unităților administrativ-teritoriale pe 
care le vor pune la dispoziția 
consiliului județean. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

60.  (8) În completarea veniturilor proprii 
din impozitele și taxele locale, estimate 
a fi încasate în anul 2019, cumulate cu 
impozitul pe venit repartizat potrivit 
prevederilor alin. (1), lit. a) și b) și alin. 
(6), precum și cu cel încasat până la 
data publicării prezentei legi, se 
repartizează unităților administrativ-
teritoriale sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, prevăzute în anexa 

(7) În completarea veniturilor proprii 
din impozitele și taxele locale, estimate 
a fi încasate în anul 2019, cumulate cu 
impozitul pe venit repartizat potrivit 
prevederilor alin. (1), lit. a) și b) și 
alin. (5), precum și cu cel încasat până 
la data publicării prezentei legi, se 
repartizează unităților administrativ-
teritoriale sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, prevăzute în anexa 
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nr.7, în vederea asigurării bugetelor de 
funcționare stabilite, potrivit 
prevederilor prezentului articol, 
proporțional cu necesarul stabilit. 

nr.7, în vederea asigurării bugetelor de 
funcționare stabilite, potrivit 
prevederilor prezentului articol, 
proporțional cu necesarul stabilit. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

61.  (9) Unităților administrativ-teritoriale 
ale căror cote din impozitul pe venit și 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrare repartizate 
în anul 2019 sunt mai mici decât 
nivelul acelorași sume, exclusiv 
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale alocate din Fondul de rezervă la 
dispoziția Guvernului, aprobate în anul 
2018, li se repartizează proporțional, 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru echilibrarea bugetelor 
locale, aprobate cu această destinație 
potrivit anexei nr.7, proporțional cu 

(8) 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
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necesarul stabilit pe total județ. 
62.  (10) Dacă diferența între cotele din 

impozitul pe venit și sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrare repartizate în anul 2019, 
potrivit prevederilor alin.(6), (8) și (9) 
și nivelul acelorași sume, exclusiv 
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale alocate din Fondul de rezervă la 
dispoziția Guvernului, aprobate în anul 
2018, nu asigură finanțarea 
cheltuielilor determinate de aplicarea 
prevederilor art.5 alin.(7), se 
repartizează în completare sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
aprobate cu această destinație potrivit 
anexei nr.7. 

(9) Dacă diferența între cotele din 
impozitul pe venit și sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrare repartizate în anul 2019, 
potrivit prevederilor alin.(5), (7) și (8) 
și nivelul acelorași sume, exclusiv 
sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale alocate din Fondul de rezervă la 
dispoziția Guvernului, aprobate în anul 
2018, nu asigură finanțarea 
cheltuielilor determinate de aplicarea 
prevederilor art.5 alin.(6), se 
repartizează în completare sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
aprobate cu această destinație potrivit 
anexei nr.7. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

  



51 

 

Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

63.  (11) Sumele prevăzute la alin.(6), (8), 
(9) și (10) se repartizează prin hotărâre 
a consiliului județean, după consultarea 
primarilor și a președintelui consiliului 
județean, cu asistența tehnică de 
specialitate a direcțiilor generale 
regionale ale finanțelor 
publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice, în termen de 7 zile 
de la publicarea prezentei legi și se 
comunică direcțiilor generale regionale 
ale finanțelor publice/administrațiilor 
județene ale finanțelor publice și 
unităților administrativ-teritoriale în 
termen de 3 zile de la adoptarea 
hotărârii. 

(10) Sumele prevăzute la alin.(5), (7), 
(8) și (9) se repartizează prin hotărâre a 
consiliului județean, după consultarea 
primarilor și a președintelui consiliului 
județean, cu asistența tehnică de 
specialitate a direcțiilor generale 
regionale ale finanțelor 
publice/administrațiilor județene ale 
finanțelor publice, în termen de 7 zile 
de la publicarea prezentei legi și se 
comunică direcțiilor generale regionale 
ale finanțelor publice/administrațiilor 
județene ale finanțelor publice și 
unităților administrativ-teritoriale în 
termen de 3 zile de la adoptarea 
hotărârii. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

  

64.  (12) Sumele din impozitul pe venit 
încasate suplimentar în anul 2019 la 
bugetul de stat, la nivelul fiecărei 

(11) Sumele din impozitul pe venit 
încasate suplimentar în anul 2019 la 
bugetul de stat, la nivelul fiecărei 
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unități administrativ-teritoriale, se 
alocă unităților administrativ-teritoriale 
în cotele prevăzute la alin.(1), potrivit 
prevederilor prezentului articol și se 
cuprind în bugetele locale prin 
rectificare bugetară locală.  

unități administrativ-teritoriale, se 
alocă unităților administrativ-teritoriale 
în cotele prevăzute la alin.(1), potrivit 
prevederilor prezentului articol și se 
cuprind în bugetele locale prin 
rectificare bugetară locală.  
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

65.  (13) Sumele din impozitul pe venit 
încasate suplimentar în anul 2019 la 
bugetul de stat, la nivelul sectoarelor 
municipiului București, se alocă 
municipiului București și sectoarelor 
municipiului București proporțional cu 
planul aprobat și se cuprind în bugetele 
acestora prin rectificare bugetară 
locală. 

(12) Sumele din impozitul pe venit 
încasate suplimentar în anul 2019 la 
bugetul de stat, la nivelul sectoarelor 
municipiului București, se alocă 
municipiului București și sectoarelor 
municipiului București proporțional cu 
planul aprobat și se cuprind în bugetele 
acestora prin rectificare bugetară 
locală. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
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Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

66.  (14) În execuție, sumele încasate, 
aferente cotelor prevăzute la alin. (1), 
se alocă de către direcțiile generale 
regionale ale finanțelor 
publice/administrațiile județene ale 
finanțelor publice bugetelor unităților 
administrativ-teritoriale, până cel târziu 
la data de 8 a lunii în curs pentru luna 
anterioară, proporțional cu sumele 
repartizate. 

(13) În execuție, sumele încasate, 
aferente cotelor prevăzute la alin. (1) 
lit. a), b) și c), se alocă de către 
direcțiile generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiile 
județene ale finanțelor publice 
bugetelor unităților administrativ-
teritoriale, până cel târziu la data de 8 a 
lunii în curs pentru luna anterioară, 
proporțional cu sumele repartizate. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

  

67.  (15) În execuție, sumele încasate, 
aferente cotei prevăzute la alin.(2), se 

(14) În execuție, sumele încasate, 
aferente cotei prevăzute la alin.(1) 
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alocă bugetelor locale ale unităților 
administrativ-teritoriale, până cel târziu 
la data de 8 a lunii în curs pentru luna 
anterioară, proporțional cu sumele 
repartizate, după o metodologie 
aprobată prin ordin al ministrului 
finanțelor publice, în termen de 5 zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi și se vor reflecta în bugetele locale 
ale unităților administrativ-teritoriale, 
la o poziție distinctă de venituri. 

lit.d), se alocă bugetelor locale ale 
unităților administrativ-teritoriale, până 
cel târziu la data de 8 a lunii în curs 
pentru luna anterioară, proporțional cu 
sumele repartizate, după o metodologie 
aprobată prin ordin al ministrului 
finanțelor publice, în termen de 5 zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi și se vor reflecta în bugetele locale 
ale unităților administrativ-teritoriale, 
la o poziție distinctă de venituri. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

68.  (16) Sumele rămase nerepartizate 
aferente cotei de 17,5%, cumulate cu 
cele corespunzătoare cotei de 18,5%, 
prevăzută la art.32 alin.(1) lit. c) din 
Legea nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cele 
încasate suplimentar în timpul anului, 
se alocă bugetelor locale ale unităților 

(15) Sumele rămase nerepartizate 
aferente cotei de 20%, cumulate cu 
cele corespunzătoare cotei de 18,5%, 
prevăzută la art.32 alin.(1) lit. c) din 
Legea nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cele 
încasate suplimentar în timpul anului, 
se alocă bugetelor locale ale unităților 
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administrativ-teritoriale, proporțional 
cu sumele repartizate potrivit alin.(6). 

administrativ-teritoriale, proporțional 
cu sumele repartizate potrivit alin.(5). 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

69.  (17) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, alocate 
unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale până la data 
publicării prezentei legi, destinate 
finanțării sistemului de protecție a 
copilului și a centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap, finanțării 
drepturilor asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiilor lunare, se regularizează 
în cursul anului 2019 cu bugetul de 
stat.  

„(17) Sumele din impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la bugetul de stat, 
la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale, în 
conformitate prevederile art. 32 și 33 
din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu 
modificările și completările 
ulterioare, alocate până la data 
publicării prezentei legi, se 
completează cu alocări bugetare de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale, pentru asigurarea integrală a 
finanțării, astfel cum este stabilită la 
art.6 din prezenta lege” 
 
Autor: Florin Claudiu Roman - 

Modificarea prevederilor alin. 
(14) astfel încât să se asigure 
compensarea pierderilor pe care 
APL le înregistraeză până la 
intrarea în vigoare a legii 
bugetului de stat pe anul 2019, 
până la nivelul de 60% din IV, în 
condițiile în care,  în lunile 
ianuarie și februarie cota din IV 
alocată va fi de 41,75 %. 
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Grup parlamentar PNL 
70.   (17) Sumele din impozitul pe venit 

estimat a fi încasat la bugetul de stat, la 
nivelul fiecărei unități administrativ-
teritoriale, în conformitate prevederile 
art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
alocate până la data publicării 
prezentei legi, se completează cu 
alocări bugetare de la bugetul de stat 
către bugetele locale, pentru asigurarea 
integrală a finanțării, astfel cum este 
stabilită la art.6 din prezenta lege. 
 
Autori: 
Florin ROMAN – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Modificarea prevederilor alin. 
(14) astfel încât să se asigure 
compensarea pierderilor pe care 
administrațiile publice locale le 
înregistraeză până la intrarea în 
vigoare a legii bugetului de stat 
pe anul 2019, până la nivelul de 
60% din IV, în condițiile în care,  
în lunile ianuarie și februarie 
cota din IV alocată va fi de 
41,75 %. 

Sursa de finanţare: Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI/ 

 

71.   (16) 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
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Camera Deputaților și Senat 
72.  (18) Numărul locuitorilor utilizat în 

efectuarea calculelor este cel 
comunicat de Institutul Național de 
Statistică la data de 1 ianuarie 2018, iar 
estimarea sumelor ce urmează a fi 
încasate în anul 2019 din impozitul pe 
venit și din veniturile proprii din 
impozite și taxe locale, aferente 
fiecărei unități/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale, se face de 
către direcțiile generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiile 
județene ale finanțelor publice având în 
vedere datele comunicate potrivit 
alin.(7). Estimarea impozitului pe venit 
și a veniturilor proprii din impozite și 
taxe locale cuprinde și sumele încasate 
anterior publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, partea I 
și se comunică unităților administrativ-
teritoriale, în termen de 5 zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, partea I. 

(17) Numărul locuitorilor utilizat în 
efectuarea calculelor este cel 
comunicat de Institutul Național de 
Statistică la data de 1 ianuarie 2018, iar 
estimarea sumelor ce urmează a fi 
încasate în anul 2019 din impozitul pe 
venit și din veniturile proprii din 
impozite și taxe locale, aferente 
fiecărei unități/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale, se face de 
către direcțiile generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiile 
județene ale finanțelor publice având în 
vedere datele comunicate potrivit 
alin.(6). Estimarea impozitului pe 
venit și a veniturilor proprii din 
impozite și taxe locale cuprinde și 
sumele încasate anterior publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, partea I și se comunică 
unităților administrativ-teritoriale, în 
termen de 5 zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, partea I. 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
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Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

73.  (19) Prin derogare de la prevederile 
art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, 
cu modificările și completările 
ulterioare, în anul 2019, începând cu 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autoritățile administrației publice 
locale pot utiliza excedentul bugetului 
local și pentru finanțarea sistemul de 
protecție a copilului și a centrelor 
publice pentru persoane adulte cu 
handicap, precum și pentru furnizarea 
energiei termice către populație în 
sezonul rece 2018 - 2019. 

(18) 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

  

74.  (20) Autoritățile administrației  publice 
locale asigură, cu prioritate, plata 
cheltuielilor prevăzute la art.5 alin.(7). 

Aliniatul (20) al Articolului 6 se 
elimină 
 
 
Autor: 
Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, 
deputat PSD 

Formularea aliniatului este 
neclară.  
Prioritățile autorităților 
administrației publice trebuie 
stabilite de ordonatorul principal 
de credite în baza principiului 
autonomiei locale 

 

75.   (19) 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
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Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

76.   După alineatul (20) al articolului 6, 
se introduc două noi alineate, alin. 
(21) și alin.(22), cu următorul 
cuprins: 
(21) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Agenția 
Națională pentru Administrare 
Fiscală, prin administrațiile județene 
ale finanțelor publice, va transmite 
trimestrial, tuturor unităților 
administrativ-teritoriale, informații 
privind incasarile totale din 
impozitul pe venit la nivelul fiecărei 
comune, oraș, municipiu, județ, 
precum și la nivelul sectoarelor 
municipiului București, respectiv: 
a) defalcarea sumelor pe tipuri de 
contribuabili, atât pentru 
contribuabilii mici și mijlocii, cât și 
pentru contribuabilii mari, 
administrați în prezent de Direcția 
Generală de Administrare a Marilor 

Pentru o corectă și transparentă 
gestionare a încasărilor totale din 
impozitul pe venit la nivelul 
fiecărei comune, oraș, 
municipiu, județ, precum și la 
nivelul sectoarelor municipiului 
București. 
În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 153/2017 drepturile 
salariale ale personalului din 
cadrul instituţiilor şi autorităţilor 
publice, astfel cum sunt definite 
la art. 2 alin. (1) pct. 39 din 
Legea nr. 273/2006, în cea mai 
mare parte, sunt stabilite de 
consiliile locale. 
Prin urmare, acordarea 
indemnizației de hrană și 
vouchere de vacanță ar trebui să 
fie tot în competența consiliilor 
locale ale comunelor, orașelor și 
municipiilor, respectiv consiliile 
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Contribuabili 
b) defalcarea sumelor pe tipuri de 
venit, conform Codului fiscal: salarii 
şi asimilate salariilor, pensii, 
activităţi independente, drepturi de 
proprietate intelectuală, cedarea 
folosinţei bunurilor, investiţii, 
activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură, premii, alte surse.” 
  „(22) Prin derogare de la 
prevederile art. 36 Ordonanţa de 
urgenţă nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene, în 
perioada 2019-2020, consiliile locale 
ale comunelor, orașelor și 
municipiilor, respectiv consiliile 
județene, pot stabili acordarea 
pentru personalul din cadrul 
instituţiilor şi autorităţilor publice, 
astfel cum sunt definite la art. 2 alin. 
(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a voucherelor de vacanţă 
în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2009 privind acordarea 

județene. 
Deși salariile din autoritățile 
publice locale, cu excepția 
instituțiilor de asistență socială 
și cultură, sunt stabilite de 
consiliile locale, OUG nr. 
114/2018, coroborată cu 
prevederile Legii nr. 153/2017 și 
OUG 8/2009, obligă  APL să 
acorde angajaților indemnizație 
de hrană și vouchere de vacanță. 
Această cheltuială suplimentară 
nu a putut fi prevăzută până la 
apariția la sfârșitul anului 2018 a 
OUG nr. 107/2018 și a  OUG nr. 
114/2018 și a afectat grav 
buegetele locale. 
Mai mult, după ce a majorat 
salariile asistenților personali de 
la 1 ianuarie 2018 și le-a acordat 
indemnizația de hrană și 
voucherele de vacantă, statul 
dorește transferarea acestora 
cheltuieli către bugetele locale, 
înecpând cu data intrării în 
vigoare a Legii bugetului de stat 
pe anul 2019. 
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voucherelor de vacanţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 94/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a 
indemnizației de hrană prevăzută la 
art. 18 din Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, numai cu 
încadrare în bugetele de venituri și 
cheltuieli.” 
 
Autor: Florin Claudiu Roman - 
Grup parlamentar PNL 
 

77.   După alineatul 20 al art.6, se 
introduce un nou alineat, alin.21, cu 
următoarea formulare: 
(21) Prin derogare de la prevederile 
art. 36 Ordonanţa de urgenţă nr. 
114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, în perioada 2019-
2020, consiliile locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor, respectiv 
consiliile județene, pot stabili 
acordarea pentru personalul din 
cadrul instituţiilor şi autorităţilor 

Deși salariile din autoritățile 
publice locale, cu excepția 
instituțiilor de asistență socială 
și cultură, sunt stabilite de 
consiliile locale, OUG nr. 
114/2018, coroborată cu 
prevederile Legii nr. 153/2017 și 
OUG 8/2009, obligă  APL să 
acorde angajaților indemnizație 
de hrană și vouchere de vacanță. 
Această cheltuială suplimentară 
nu a putut fi prevăzută până la 
apariția la sfârșitul anului 2018 a 
OUG nr. 107/2018 și a  OUG nr. 
114/2018 și a afectat grav 
buegetele locale. 
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publice, astfel cum sunt definite la 
art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 
273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, a 
voucherelor de vacanţă în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2009 privind acordarea 
voucherelor de vacanţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 94/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a 
indemnizației de hrană prevăzută la 
art. 18 din Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, numai cu 
încadrare în bugetele de venituri și 
cheltuieli. 
 
Autor: 
Florin ROMAN – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Mai mult, după ce a majorat 
salariile asistenților personali de 
la 1 ianuarie 2018 și le-a acordat 
indemnizația de hrană și 
voucherele de vacantă, statul 
dorește transferarea acestora 
cheltuieli către bugetele locale, 
înecpând cu data intrării în 
vigoare a Legii bugetului de stat 
pe anul 2019. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI/ 

78.   După articolul 6 se introduce un nou 
articol, art. (61), cu următorul 
cuprins: 
”Art. 61 - Prin derogare de la 
prevederile O.U.G. nr. 107/2018 
privind modificarea și completarea 
unor acte normative, 

Pentru a da dreptul autorităților 
locale să decidă asupra acestor 
cheltuieli suplimentare cu 
personalul, fiecare UAT în 
funcție de bugetul propriu. 
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precum și pentru prorogarea unor 
termene și 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, în anul 
2019 decizia acordării 
indemnizațiilor de hrană și a 
voucherelor de vacanță pentru 
angajații proprii și pentru cei din 
instituțiile subordonate revine 
exclusiv unităților administrativ-
teritoriale”. 
 
Autor: Tánczos Barna – senator 
UDMR 

79.   După art. 6 se introduce un nou 
articol, art. 61, care va avea 
următorul cuprins: 
Art. 61 – În anul 2019, redevenţa 
obţinută prin concesionare se 
constituie venit la bugetele locale sau 
la bugetul de stat, după caz. 
(2) Redevenţa obţinută prin 
concesionare, din activităţi de 
exploatare a resurselor la suprafaţă, 
se constituie venit după cum 
urmează: 
a) 40% la bugetul local al judeţului 

Această prevedere a fost 
adoptată de Parlamentul 
României în anul 2018, ca parte 
a setului de reglementări din 
Codul adminitrativ al României. 
Articolul a fost declarat 
constituțional și, deși a primit 
votul tuturor partidelor 
parlamentare, nu poate fi 
implementat din cauza declarării 
ca neconstituționale a altor 
prevederi ale Codului 
administrativ. Introducerea 
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pe teritoriul căruia există activitatea 
de exploatare; 
b) 40% la bugetul local al comunei, 
al oraşului sau al municipiului, după 
caz, pe teritoriul căreia/căruia există 
activitate de exploatare; 
c) 20% la bugetul de stat. 
(3) Modul de calcul şi de plată a 
redevenţei se stabileşte de către 
ministerele de resort sau de către 
alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale ori de 
către autorităţile administraţiei 
publice locale, conform prevederilor 
legale. 
(4) La iniţierea procedurilor de 
stabilire a modului de calcul al 
redevenţei prevăzut la alin.(3), 
ministerele de resort, alte organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale sau autorităţile 
administraţiei publice locale, după 
caz, vor avea în vedere următoarele 
criterii: 
a) proporţionalitatea redevenţei cu 
beneficiile obţinute din exploatarea 
bunului de către concesionar; 
b) valoarea de piaţă a bunului care 
face obiectul concesiunii; 
c) corelarea redevenţei cu durata 

acestei prevederi este deosebit 
de importantă pentru 
administrațiile publice locale, 
deoarece activitățile de 
exploatare a resurselor de 
suprafață generează costuri 
suplimentare pentru 
administrația locală: degradarea 
drumurilor de interes local, ca 
urmare a transportului de mare 
tonaj; degradarea clădirilor, 
poluarea apelor, a aerului și 
poluare fonică.  
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 
3/65/02 – Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale de la 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
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concesiunii. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

80.   După art. 6 se introduce un nou 
articol, art. 62, care va avea 
următorul cuprins: 
Art. 62 – În anul 2019, redevenţa 
obţinută prin concesionare se 
constituie venit la bugetele locale sau 
la bugetul de stat, după caz. 
(2) Redevenţa obţinută prin 
concesionare, din activităţi de 
exploatare a resurselor miniere și 
petroliere, se constituie venit după 
cum urmează: 
a) 20% la bugetul local al judeţului 
pe teritoriul căruia există activitatea 
de exploatare; 
b) 20% la bugetul local al comunei, 
al oraşului sau al municipiului, după 

Introducerea acestei prevederi 
este deosebit de importantă 
pentru administrațiile publice 
locale, deoarece activitățile de 
exploatare a resurselor 
subsolului generează costuri 
suplimentare pentru 
administrația locală: degradarea 
drumurilor de interes local, ca 
urmare a transportului de mare 
tonaj; degradarea clădirilor, 
poluarea apelor, a aerului și 
poluare fonică.  
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 
3/65/02 – Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale de la 

 



66 

 

Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

caz, pe teritoriul căreia/căruia există 
activitate de exploatare; 
c) 60% la bugetul de stat. 
(3) Modul de calcul şi de plată a 
redevenţei se stabileşte de către 
ministerele de resort sau de către 
alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale ori de 
către autorităţile administraţiei 
publice locale, conform prevederilor 
legale. 
(4) La iniţierea procedurilor de 
stabilire a modului de calcul al 
redevenţei prevăzut la alin.(3), 
ministerele de resort, alte organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale sau autorităţile 
administraţiei publice locale, după 
caz, vor avea în vedere următoarele 
criterii: 
a) proporţionalitatea redevenţei cu 
beneficiile obţinute din exploatarea 
bunului de către concesionar; 
b) valoarea de piaţă a bunului care 
face obiectul concesiunii; 
c) corelarea redevenţei cu durata 
concesiunii. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 

TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
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Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Angelica FĂDOR – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

81.   La art.7 se introduce un alineat nou, 
cu următorul cuprins: 
(2) Anexa 10 se completează la 
categoria de venituri cu “Fondul 
tranziției la angajare a persoanelor 
cu dizabilități”, alcătuit din sumele 
colectate de la angajatori publici și 
privați  cu destinație specială pentru 
programe de tranziție și inserție pe 
piața muncii a persoanelor cu 
dizabilități. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

Constituția României - Art. 139 
– Impozite, taxe şi alte 
contribuţii 
(3) Sumele reprezentând 
contribuţiile la constituirea unor 
fonduri se folosesc, în condiţiile 
legii, numai potrivit destinaţiei 
acestora. 
Legea 448/2006 privind 
protecția si promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
dizabilități 
Art. 78 alin., (3) Autoritățile şi 
instituțiile publice, persoanele 
juridice publice sau private, care 
nu angajează persoane cu 
handicap în condițiile prevăzute 
la alin. (2), pot opta pentru 
îndeplinirea uneia dintre 
următoarele obligații: 
a) să plătească lunar către 
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bugetul de stat o sumă 
reprezentând 50% din salariul de 
bază minim brut pe țară înmulțit 
cu numărul de locuri de muncă 
în care nu au angajat persoane cu 
handicap; 
Instrucțiunea pentru aplicarea 
art. 78 din Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap din 12.11.2008 
Art. 3. Procentul de 4% rezultat 
conform legii va fi un număr 
format din două zecimale, care 
se va înmulți cu 50% din salariul 
minim brut pe țară stabilit prin 
hotărâre a Guvernului în vigoare 
în luna pentru care se plătește. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

82.    Art. 9. - (4) Potrivit dispozițiilor 
art.265 alin.(3) din Legea nr.95/2006, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
acoperirea deficitului bugetului 

Legea 221/2010 – Convenția ONU pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
Articolul 19 - Viaţă independentă şi integrare în 
comunitate Statele Părţi la această Convenţie 
recunosc dreptul egal al tuturor persoanelor cu 
dizabilităţi de a 10 trăi în comunitate, cu şanse 
egale cu ale celorlalţi, şi vor lua măsuri eficiente 
şi adecvate pentru a se asigura că persoanele cu 
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Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate, veniturile bugetului 
se completează cu suma de 1.043.000 
mii lei, care se alocă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătății. Suma alocată va acoperi 
inclusiv decontarea terapiilor și a 
tehnologiilor asistive destinate copiilor 
și adulților cu dizabilități. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

dizabilităţi se bucură pe deplin de acest drept şi 
de deplina integrare în comunitate şi participare 
la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-se că: 
(b) Persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă 
de servicii la domiciliu, rezidenţiale şi alte 
servicii comunitare de suport, inclusiv la 
asistenţă personală necesară vieţii şi integrării în 
comunitate, ca şi pentru prevenirea izolării sau 
segregării de comunitate; 
(c) Serviciile şi facilitățile comunitare pentru 
populație în general sunt disponibile în aceeași 
măsură persoanelor cu dizabilități şi răspund 
nevoilor acestora. 
Legea 448/2006 privind protecția si promovarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilități 
Art. 9 (1) Pentru protecția sănătății fizice si 
mentale a persoanelor cu handicap, autoritățile 
publice au obligația sa ia următoarele masuri 
specifice: 
a) sa includă nevoile persoanelor cu handicap si 
ale familiilor acestora în toate politicile, 
strategiile si programele de dezvoltare regionala, 
județeana sau locala, precum si în programele 
guvernamentale de ocrotire a sănătății; 
b) sa creeze condiții de disponibilitate, respectiv 
de transport, infrastructura, rețele de comunicare, 
a serviciilor medicale si soci medicale; 
c) sa înființeze si sa susțină centre de reabilitare 
specializate pe tipuri de handicap; d) sa creeze 
condiții pentru asigurarea tehnologiei asistive si 
de acces; 
LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educație şi 
sociale adresate persoanelor cu tulburări din 
spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 
asociate 
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. 
I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 
1 iulie 2013. 
(2) Serviciile specializate pentru tulburările din 
spectrul autist, precum şi intervențiile 
specializate vor fi prevăzute în Contractul-cadru 
privind condițiile acordării asistenței medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
şi în normele metodologice de aplicare a 



70 

 

Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

prezentei legi. 
(3) Finanțarea serviciilor de sănătate acordate 
persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală asociate se asigură 
din bugetul Ministerului Sănătății sau din Fondul 
național unic al asigurărilor sociale de sănătate, 
după caz, în condițiile prevăzute prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi. 
 
Sursa de finanțare: nu are impact bugetar. 

83.  Art.24. – În conformitate cu 
dispozițiile art.3 din Legea nr. 
185/2017 privind asigurarea calității în 
sistemul de sănătate, cu modificările 
ulterioare și cu dispozițiile pct.5 din 
anexa la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul administrației 
publice centrale și pentru modificarea 
și completarea unor acte  normative, 
aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 129/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, 
în anul 2019 subvenția necesară 
desfășurării activității Autorității 
Naționale de Management al Calității  
în Sănătate se acordă de la bugetul de 
stat prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

Se elimină Art. 24. 
 
Dep. Cosette Chichirău, USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Nu există niciun motiv rațional 
pentru care subvenția necesară 
desfășurării activității Autorității 
Naționale de Management al 
Calității în Sănătate să fie 
acordată prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului și nu prin Ministerul 
Sănătății. 

 

84.  Art.25. – (1) Pentru programele 
guvernamentale aprobate în anul 2019 
în condiţiile legii se autorizează 
Secretariatul General al Guvernului, la 

Art.25 - (1) Pentru programele 
guvernamentale aprobate în anul 2019 
în condiţiile legii se autorizează 
Secretariatul General al Guvernului, la 

Se propune reducerea valorii 
totale a creditlor de angajament 
si bugetare in asa fel incat 
creditele bugetare sa fie egale cu 
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propunerea Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză, să introducă în 
buget, în cursul întregului an, în 
anexele nr. 3/13/02 și 3/13/27, 
programe noi în valoare totală de 
33.368.000 mii lei credite de 
angajament şi credite bugetare, din 
care în anul 2019 credite de 
angajament în limita sumei de 
9.495.000 mii lei. 

propunerea Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză, să introducă în 
buget, în cursul întregului an, în 
anexele nr. 3/13/02 și 3/13/27, 
programe noi în valoare totală de 
18.990.000 mii lei credite de 
angajament şi credite bugetare, din 
care în anul 2019 credite de 
angajament în limita sumei de 
9.495.000 mii lei. 
Autori:  
Florin CÎȚU – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Senat și Camera Deputaților 

cele de angajament. In acest 
moment, pe baza informatiilor 
furnizate Parlamentului DOAR 
aceasta suma poate sa fie 
justificata. . 
 

85.   Se elimină Art. 25, alin (1) – (4). 
 
Dep. Cosette Chichirău, USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Sumele vehiculate (în valoare 
totală de 33.368.000 mii lei 
credite de angajament şi credite 
bugetare, din care în anul 2019 
credite de angajament în limita 
sumei de 9.495.000 mii lei) sunt 
absurde pentru Secretariatul 
General al Guvernului. 
Programele propuse de Comisia 
Naţională de Strategie şi 
Prognoză trebuie gestionate și 
bugetate de Ministerul Muncii, 
Ministerul Tineretului și 
Sportului și alte ministere 
abilitate să deruleze programe 
ample de creditare. 
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86.  Art.29. – (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 și 
Administrației Publice, prin hotărâre a 
Guvernului, sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2019 pentru finanțarea 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală, inclusiv etapa a II-a.  

SE ELIMINA în totalitate 
 
 
Autori:  
Florin CÎȚU – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Senat și Camera Deputaților 

In ultimii ani s-au facut 43 de 
derogari de la articolul art. 30 
alin. (2) din Legea nr. 500/2002 
Opt derogari doar in 2018. 
 
Derogarile de la art. 12 lit. e) din 
Legea responsabilității fiscal-
bugetare nr. 69/2010 s-au facut 
doar in 2017 si 2018 . 
 
Acest mod de lucru trebuie sa se 
opreasca pentru ca induce 
incertitudine si neincredere.  
Soutia este modificarea legilor 
500/2002 si 69/2010 daca 
bugetul de stat nu se poate face 
RESPONSABIL in conditiile 
actuale.  

 

87.  (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 2019, se autorizează Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice să efectueze virări de credite 
bugetare și de angajament, între 
capitole bugetare și între programe, 
peste limitele prevăzute, cu încadrarea 
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în prevederile bugetare aprobate, în 
vederea finanțării Programului 
Național de Dezvoltare Locală, 
inclusiv etapa a II-a.  

88.  (3) În termen de 5 zile de la aprobarea 
modificărilor prevăzute la alin. (2), 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice comunică 
Ministerului Finanțelor Publice virările 
efectuate concomitent cu transmiterea 
anexelor la bugetul ministerului, 
modificate, însușite de ordonatorul 
principal de credite.  

   

89.  (4) Se autorizează Ministerul 
Finanțelor Publice ca, pe baza 
comunicărilor transmise de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice potrivit alin. (3), să aprobe 
repartizarea pe trimestre a virărilor 
între capitolele bugetare prevăzute la 
alin. (2). 

   

90.   Se elimină Art. 29, alin (1) – (4). 
 
Dep. Cosette Chichirău, USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului trebuie 
menținut pentru urgențe, cum a 
fost pesta porcină. PNDL nu are 
nevoie de transferuri de la niciun 
alt capitol, dat fiind că execuția 
bugetară a PNDL pentru doi ani 
din patru a fost foarte slabă (doar 
2 miliarde lei din peste 30 
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miliarde lei bugetate pentru 2017 
– 2020). 

91.  Art.30. – În bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 
„Alte servicii publice generale”, la 
titlul 72 „Active financiare” este 
cuprinsă și suma de 940.000 mii lei, 
reprezentând contribuția Statului 
Român la majorarea capitalului social 
al CEC BANK – S.A., care se va 
utiliza după parcurgerea procedurilor 
în domeniul ajutorului de stat. 

SE ELIMINĂ 
 
Autori:  
Florin CÎȚU – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Senat și Camera Deputaților  

Discutia despre capitalizarea 
CEC Bank nu poate sa inceapa 
inainte de a avea o prezentare in 
detaliu a situatiei financiare 
actuale.  
Din informatiile publice CEC 
Bank aceasta capitalizare nu se 
justifica.  
Daca sursa problemelor la CEC 
Bank o reprezinta „taxa pe 
lacomie” atunci in niciun caz nu 
se poate aproba aceasta 
capitalizare a CEC Bank.  
Trebuie observat ca suma pentru 
CEC Bank este de 9 ori mai 
mare decat suma alocata in 
bugetul de stat pentru autostrada 
Sibiu- Pitesti. 

 

92.  Art.35. – În anul 2019, sumele 
aferente schemelor de sprijin direct și 
măsurilor finanțate din Fondul 
European de Garantare Agricolă, 
prevăzute la art. 6 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
49/2015, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 56/2016, se 
cuprind în bugetul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale la 

Art.35 din proiectul Legii bugetului 
de stat se completează cu un un 
alineat (2) cu următorul conţinut: 
(2) În anexa 3/24/02 în bugetul 
Ministerul Transporturilor pentru 
anul 2019 se suplimentează creditele 
de angajament la capitolul 84.01 
"Transporturi", titlul 55 "Alte 
transferuri", articolul 55.01 
"Transferuri interne", alineatul 
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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)". 

55.01.12 "Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat" cu 
suma de 352.000 mii lei care se 
repartizează Companiei Naţionale 
de Căi Ferate "CFR" - SA  pentru 
achizionarea de echipamente şi 
utilaje necesare lucrărilor de 
construcţie, reparaţie şi întreţinerea 
a infrastructurii feroviare. 
Corespunzător se suplimentează 
creditele de angajament în anexa nr. 
3/24/29 "Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiţii", la fişa cod obiectiv 2 
"Dotări independente" . 
 
Iniţiator: Senator Dan Manoliu, PSD 

93.  Art.36. – În bugetul Ministerului 
Transporturilor pe anul 2019, suma 
prevăzută la capitolul 84.01 
„Transporturi”, titlul 51 „Transferuri 
între unități ale administrației publice”, 
alineatul 51.01.55 „Întreținerea 
infrastructurii feroviare publice” se 
utilizează cu prioritate pentru: 

   

94.  a) plata obligațiilor către bugetul 
general consolidat; 

   

95.  b) asigurarea cheltuielilor stabilite de 
lege, aferente activității de întreținere 
și funcționare a infrastructurii feroviare 
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publice prestate de administratorul 
infrastructurii feroviare, precum și a 
cheltuielilor stabilite prin contracte de 
prestări servicii, inclusiv cu 
sucursalele/filialele acestuia. 

96.  Art. 37. - (3) Suma de 140.000 mii lei, 
din totalul sumei prevăzută în bugetul 
Ministerului Transporturilor la 
capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 72 
„Active financiare", articolul 72.01 
„Active financiare", alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul social al 
societăților comerciale", se alocă 
pentru majorarea, în condițiile legii, a 
contribuției statului la capitalul social 
al Societății Naționale de Transport 
Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - 
S.A. 

SE ELIMINĂ 
 
Autori:  
Florin CÎȚU – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Senat și Camera Deputaților 

Ajutorul de stat pentru „CFR 
Calatori nu se justifica avand in 
vedere contextul economic 
descris de guvern in Raport 
Buget 2019.  
 
 

 

97.  (4) Suma prevăzută la alin. (3) se 
virează de către Ministerul 
Transporturilor, după parcurgerea 
procedurilor în domeniul ajutorului de 
stat, Societății Naționale de Transport 
Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - 
S.A. într-un cont de disponibil deschis 
la Trezoreria Statului și se utilizează 
pentru acoperirea subcompensării de la 
bugetul de stat a pachetului minim 
social aferent serviciului public de 
transport feroviar de călători aferent 

SE ELIMINĂ 
Autori:  
Florin CÎȚU – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Senat și Camera Deputaților 

Ajutorul de stat pentru „CFR 
Calatori nu se justifica avand in 
vedere contextul economic 
descris de guvern in Raport 
Buget 2019.  
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anilor 2008-2014 și se utilizează cu 
condiția ca Ministerul Transporturilor 
să își asume subcompensarea aferentă 
acestei perioade, iar suma alocată să se 
încadreze în cuantumul compensării 
calculat potrivit legislației în vigoare. 

98.  (5) În vederea implementării 
prevederilor Legii nr. 291/2018 privind 
aprobarea obiectivului de investiții 
Autostrada Iași –Târgu Mureș, 
Autostrada Unirii în bugetul 
Ministerului Transporturilor, din 
totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 
3/24/29 Fisa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții la fișa cod obiectiv 3 
„cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate a altor studii aferente 
obiectivelor de investiții, inclusiv 
cheltuieli necesare pentru obținerea 
avizelor, autorizațiilor și acordurilor 
prevăzute de lege”, la capitolul 84.01 
„Transporturi”, la titlul X „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020” articolul 58.03 
„Programe din Fondul de Coeziune” se 
alocă pentru anul 2019 credite de 
angajament în sumă de 37.380 mii lei 

“(5) - În vederea implementării 
prevederilor Legii nr. 291/2018 privind 
aprobarea obiectivului de investiții 
Autostrada Iași –Târgu Mureș, 
Autostrada Unirii în bugetul 
Ministerului Transporturilor, din 
totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 
3/24/29 Fisa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții la fișa cod obiectiv 3 
„cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate, a studiilor de 
fezabilitate a altor studii aferente 
obiectivelor de investiții, inclusiv 
cheltuieli necesare pentru obținerea 
avizelor, autorizațiilor și acordurilor 
prevăzute de lege”, la capitolul 84.01 
„Transporturi”, la titlul X „Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020” articolul 58.03 
„Programe din Fondul de Coeziune” se 
alocă pentru anul 2019 credite de 
angajament în sumă de 37.380 mii lei 

Având  în vedere  importanța acestui obiectiv de 
investiție pentru Regiunea Moldovei, A8 fiind o 
arteră rutieră care  urmează să lege cele două 
regiuni istorice Moldova de Transilvania și un 
suport vital pentru accelerarea procesului de 
apropiere a Republicii Moldova de Europa, 
precum și un factor determinant în procesul 
integrării acesteia în Uniunea Europeană, este 
necesară suplimentarea sumei prevăzute la art 37 
alin (5) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2019 
pe credite bugetare cu suma rămasă la finanțare 
în anul 2020. 
Acest proiect nu  mai suportă amânare, de aceea 
finanțarea acestuia trebuie asigurată la maxim 
pentru definitivarea  documentațiilor tehnice cât 
mai repede, astfel încât să  se treacă la etapa 
următoare, cea de execuție.  
Această investiție este necesară pentru a reduce 
decalajul de dezvoltare a  Regiunii de Nord-Est a 
României, raportat atât la nivelul celorlalte 
regiuni, cât și la nivel european.  Regiunea 
Moldovei figurează în statistici ca fiind regiunea 
cu cea mai mare rată de deprivare materială 
severă a populației, 38 la suta din întreaga UE, 
precum și cu cea mai mare rată de depopulare. 
Conexând acești doi indicatori, pe termen mediu 
și lung în lipsa unor măsuri concrete care să 
includă dezvoltarea în ritm alert a infrastructurii 
mari de transport,  situația se va agrava, 
constituind o vulnerabilitate la adresa siguranței 
naționale. 
 
Sursa de finanțare: 
Prin redistribuirea sumelor prevăzute  în Anexa 
3/24/23   Ministerul Transporturilor  
500158 TITLUL X PROIECTE CU 
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și credite bugetare în sumă de 9.309 
mii lei, pentru elaborarea 
documentațiilor tehnico economice 
aferente obiectivului de investiții 
„Autostrada Iași - Târgu Mureș”. 

și credite bugetare în sumă de 37.380 
mii lei, pentru elaborarea 
documentațiilor tehnico economice 
aferente obiectivului de investiții 
„Autostrada Iași - Târgu Mureș”. 
 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Marius BODEA - deputat PNL 
Costel ALEXE – deputat PNL 
Dumitru OPREA – deputat PNL 
Laura Iuliana SCANTEI – Senator 
PNL 
Daniel CADARIU - senator PNL  
Ioan BALAN, deputat PNL  
Angelica FĂDOR, deputat PNL  
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL  
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL  
Vasile ACHIȚEI – deputat PNL 
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Mugurel Cozmanciuc - deputat PNL 
Eugen Tapu NAZARE – Senator 
PNL 
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Lucian BODE – deputat PNL 

FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

99.   Se propune introducerea unui nou 
aliniat (7) la Legea Bugetului de stat 
pe anul 2019, la Capitolul II 
Responsabilități în aplicarea 
prezentei legi, art. 37 cu textul 
următor: 
„În vederea implementării 
obiectivului de investiții Autostrada 
Sibiu - Pitești, Secțiunea 6, în 
bugetul Ministerului 
Transporturilor, din totalul sumelor 
prevăzute în anexa nr. 3/24/29, Fișa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiții la fișa cod obiectiv 3 
«Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, a 
studiilor de fezabilitate, a altor studii 
aferente obiectivelor de investiții, 
inclusiv cheltuieli necesare pentru 
obținerea avizelor, autorizațiilor și 
acordurilor prevăzute de lege», la 
capitolul 84.01 «Transporturi», la 
titlul X «Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020», articolul 58.03 «Programe din 
Fondul de Coeziune (FC)», se alocă, 

Autostrada Piteşti – Sibiu  este cea mai 
așteptată și dorită autostradă din 
România. Acest tronson de autostradă 
este prioritate absolută, atât în 
documente programatice precum 
Master Planul de Transport al 
României, cât și pe lista solicitărilor 
mediului privat. De exemplu, una 
dintre cele mai mari companii din 
România, Dacia Grup Renault, cel mai 
mare exportator la nivel național, 
militează de ani buni pentru această 
autostradă. În ciuda acestei evidențe, în 
bugetul pe anul 2019 nu se regăsesc 
sume alocate pentru toate cele 6 
secțiuni ale autostrăzii. De exemplu, nu 
există nicio referire la Secțiunea 6 a 
autostrăzii Sibiu – Pitești, ce asigură 
legătura rutieră dintre municipiul 
Râmnicu-Vâlcea și autostradă.  
Neincluderea în Bugetul de Stat a 
sumelor necesare documentațiilor 
pentru această secțiune de autostradă 
va avea efecte nefaste în viitor, când 
județul Vâlcea și în special municipiul 
Râmnicu-Vâlcea se vor găsi în situația 
de a nu avea o legătura rutieră modernă 
cu autostrada, simultan cu finalizarea 
tronsonului Sibiu-Pitești. Astfel, 
vâlcenilor le este refuzată șansa la o 
viață mai bună ce poate fi asigurată de 
o infrastructură rutieră modernă. 
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pentru anul 2019, credite de 
angajament în sumă de 6.500 mii lei 
și credite bugetare în sumă de 3.500 
mii lei, pentru elaborarea 
documentațiilor tehnico - economice 
aferente obiectivului de investiții 
«Autostrada Sibiu-Pitești», 
Secțiunea 6.” 
 
 
Autorul amendamentului: 
Cristian Buican – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute în 
Anexa 3/24/29, lit. c, Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii, Capitolul 
8401, Grupa 58, Titlul X PROIECTE 
CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020, Articolul 03 
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 
 

100.   Art. 39. - (3) Se autorizează 
Ministerul Transporturilor în 
calitate de ordonator principal de 
credite, să preia de la autoritățile 
publice locale, documentația 
tehnico-economică aferentă 
obiectivului de investiție “Varianta 
de ocolire Est Municipiul Buzău”, 
județul Buzău.  
(4) În termen de 30 de zile de la data 
preluării documentației tehnico-
economice prevazută la alin. (1), 
Ministerul Transporturilor inițiază 
demersurile privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții “Varianta 

Odată cu reabilitarea Podului de 
la Vadu Pașii se creează o rută 
ocolitoare la DN2-E85 (Pod 
Mărăcineni) care de-a lungul 
timpului a cunoscut mari 
probleme de congestionare a 
traficului. 
Astfel, apare ncesitatea realizării 
unui drum de legătură între Pod 
Vadu Pașii și Pod Mărăcineni 
(E85) pentru preluarea traficului 
în condițiile în care singura 
legătură cu regiunea Moldova, 
Podul Mărăcineni, din diverse 
motive devine de multe ori 
impracticabilă. 
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de ocolire Est Municipiul Buzău”, 
județul Buzău și în baza acesteia 
introduce proiectul de investiții în 
condițiile art. 38.  
 
Autor: 
Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, 
deputat PSD 

Este, astfel, ușor de înțeles că 
varianta de ocolire Est a 
Municipiului Buzu are și o 
importanță strategică pentru 
dezvoltarea regiunilor pe care le 
conexează. 
De aceea, propunem 
introducerea acesteia spre 
realizare de către Ministerul 
Transporturilor 

101.   Art. 41 – (4).  
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educației Naționale, 
anexa nr. 3/25/13, Capitolul 65.10 
„Învățământ”, cu suma de 272.500 
mii lei, după cum urmează: 
- Titlul I „Cheltuieli de personal”                
-  150.000 mii lei; 
- Titlul II „Bunuri și servicii”                       
-   80.000 mii lei; 
- Titlul VIII „Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare”      -     6.000 mii lei; 
- Titlul X „Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020”   -  14.000 mii lei; 
- Titlul XIII „Active nefinanciare”              
- 22.500 mii lei. 

Reprezintă cheltuieli din sumele 
rămase în sold la instituțiile de 
învățământ superior de stat. 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de 
personal, plata utilităților, 
derularea proiectului ROSE 
încheiat cu Banca Mondială, 
asigurarea finanțării proiectelor 
finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, fonduri externe, 
precum și realizarea obiectivelor 
de investiții. 
Sursa de finanțare: Nu necesită 
sume suplimentare. Acestea se 
regăsesc în conturile de 
disponibilități ale instituțiilor de 
învățământ superior de stat. Prin 
acest amendament se dă 
posibilitatea utilizării acestor 
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Autori: 
Deputat PSD Gabriel PETREA 
Senator PSD Mihnea Cosmin 
COSTOIU 

 

disponibilități, în limita sumei de 
272.500 mii lei. 
 
 

102.   Art. 41 – (5).  
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educației Naționale, 
pentru Universitatea Politehnica din 
București, anexa nr. 3/25/13, 
Capitolul 65.10 „Învățământ”, cu 
suma de 22.500 mii lei, după cum 
urmează: 
- Titlul XIII „Active nefinanciare”              
- 22.500 mii lei. 

 
Autori: 
Deputat PSD Gabriel PETREA 
Senator PSD Mihnea Cosmin 
COSTOIU 

 

Reprezintă cheltuieli din sumele 
rămase în sold la instituțiile de 
învățământ superior de stat. 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea finanțării proiectelor 
finanțate din fonduri externe 
precum și continuarea 
obiectivelor de investiții. 
Sursa de finanțare: Nu necesită 
sume suplimentare. Acestea se 
regăsesc în conturile de 
disponibilități ale Universităţii 
Politehnica din Bucureşti. 
Prin acest amendament se dă 
posibilitatea utilizării acestor 
disponibilități, în limita sumei de 
22.500 mii lei. 
 

 

103.   Art. 41 – (6). 
Prin excepție de la art. 66 alin.(2) din 
Legea nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
autorizează Ministerul Educației 

Reprezintă cheltuieli din sumele 
rămase în sold la instituțiile de 
învățământ superior de stat. 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de 
personal, plata utilităților, 
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Naționale să redistribuie pentru 
obiectivele de investiții noi, 
obiectivele de investiții în continuare  
şi alte cheltuieli de investiții, 
creditele bugetare aprobate din 
soldul reportat  la finanțarea de 
bază, la obiectivele de investiții noi și 
alte cheltuieli de investiții finalizate. 
 
Autori: 
Deputat PSD Gabriel PETREA 
Senator PSD Mihnea Cosmin 
COSTOIU 

derularea proiectului ROSE 
încheiat cu Banca Mondială, 
asigurarea finanțării proiectelor 
finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, fonduri externe, 
precum și realizarea obiectivelor 
de investiții. 
Sursa de finanțare: Nu necesită 
sume suplimentare. Acestea se 
regăsesc în conturile de 
disponibilități ale instituțiilor de 
învățământ superior de stat.  
 

104.   După art. 41 se introduce un nou 
articol, art.411, care va avea 
următorul cuprins: 
Art. 411. – (1) În temeiul art. 8 din 
Legea nr. 1/2011 a Educației 
Naționale, începând cu data de 1 
ianuarie 2019, pentru finanţarea 
educaţiei naţionale se alocă din 
bugetul de stat şi din bugetele 
autorităţilor publice locale 5% din 
Produsul Intern Brut. Suplimentar, 
unităţile şi instituţiile de învăţământ 
pot obţine şi utiliza autonom venituri 
proprii.  
(2) Pentru activitatea de cercetare 
ştiinţifică se alocă de la bugetul de 
stat 1% din Produsul Intern Brut.  

România a înregistrat creștere economică 
timp de 7 ani consecutivi. Însă, bugetul 
educației a rămas, în fiecare an, sub 3% din 
PIB. Deși avem o Lege în vigoare care 
prevede alocarea unui buget de minim 6% 
din PIB - ea nu este respectată. Încă din 
anul 2007 toate partidele politice au semnat 
Pactul pentru Educație, prin care s-au 
obligat să sprijine finanțarea învățământului 
cu minim 6% din PIB.  
Bani la buget sunt. Avem nevoie de voință 
politică. 
Guvernul a semnat la Alba Iulia un acord 
cu sindicatele din învățământ unde promite 
6% din PIB. Problema este că dacă bugetul 
va crește doar cu 15% față de ce s-a alocat 
anul trecut – România va ajunge la 6% din 
PIB după 20 de ani! Cei 15% în plus față de 
anul trecut nu vor acoperi nici măcar rata 
inflației și nici creșterile salariale datorate 
creșterii salariului minim. 
PNL susține majorarea finanțării educației 
la 5% din PIB pentru anul 2019 și la 6% din 
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(3) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 
decembrie 2019 se suspendă toate 
derogările operate prin alte acte 
normative de la art. 8, art. 27 alin. 
(6), art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(4) Bugetele ordonatorilor principali 
de credite care vizează domeniul 
educației se modifică în mod 
corespuzător. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN - deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - deputat 
PNL 
Mara MAREŞ - deputat PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN- deputat 
PNL 
Cristinel ROMANESCU - deputat 
PNL  
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

PIB în anul 2020.  
Susținem respectarea prevederilor legilor 
aprobate de Parlamentul României, iar 
eventuale prorogări de la termenele de 
implementare a legii nu ar mai trebui să 
existe, dacă există respect pentru lege, 
pentru cetățeni, pentru educație și pentru 
viitorul României. 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 



85 

 

Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

105.   După art. 41 se introduce un nou 
articol, art.412, care va avea 
următorul cuprins: 
Art.412 - În anul 2019, se autorizează 
Ministerul Educației Naționale să 
introducă credite bugetare și credite 
de angajament în valoare de 
2.880.000 mii de lei în vederea 
implementării Programului Național 
Şcoală după Şcoală. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN - deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - deputat 
PNL 
Mara MAREŞ - deputat PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN- deputat 
PNL 
Cristinel ROMANESCU - deputat 
PNL  
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

România înregistrează una dintre cele 
mai mari rate din Europa în ceea ce 
privește abandonul școlar.  
După cum arată un studiu al 
organizației ”Salvați copiii”, peste 40% 
dintre elevi fac meditații la materiile 
studiate în școală, iar suma cheltuită 
ajunge la 1859 de lei pe an. În același 
timp, suma plătită pentru programele 
de tipul ”Școală după școală” ajunge la 
1765 de lei pe an, iar pentru alimentația 
copiilor ajunge la 924 de lei. 
15% dintre elevii unei generații nu 
termină 8 clase, alți 30% abandonează 
liceul, iar jumătate dintre cei rămași nu 
iau examenul de Bacalaureat.  
Cauzele sunt multiple și ele se 
cronicizează din primii ani de școală. 
Din cauza sărăciei sau a lipsei de timp 
a părinților, mulți copii sunt neglijați și 
nu se pot integra în clase, nu au cum să 
recupereze decalajul creat în primii ani 
de școală și sfârșesc prin a abandona 
școala sau a avea rezultate extrem de 
proaste. 
În acest sens, PNL susține 
generalizarea programului ”Școala 
după Școală” pentru preșcolarii și 
elevii de până în clasa a IV-a, din 
învăţământul de stat sau privat. 
Din acest motiv propunem 
generalizarea programului ”Şcoală 
după şcoală”.  
Prin derularea acestui program: 
• se îmbunătățește calitatea 
vieții copiilor aflați în situatii de risc de 
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abandon școlar; 
• se reduc dificultățile și 
discrepanțele în însușirea abilităților de 
scris, citit și socotit pentru beneficiari; 
•  crește randamentul școlar, se 
creează oportunități de dezvoltarea a 
unor abilități de viață independentă; 
• se colaborează inter-
instituțional la nivel comunitar pentru 
reducerea sărăciei, abandonului școlar 
și prevenirea neglijării copiilor de către 
părinți; 
• se întorc părinții în câmpul 
muncii. Proiectul simplifică viețile a 
mii de familii. 
Programul „Școala după școală” este 
parte a pilonului 2 al Strategiei privind 
reducerea părăsirii timpurii a școlii în 
România care vizează asigurarea 
finalizării învățământului obligatoriu 
de către toți copiii. Programul adaugă 
ani de școală, iar orice an adăugat la 
educația unui copil înseamnă 8,2% 
investiție mai puțină în sănătate, 8% 
scăderea șomajului și 9,8% creșterea 
veniturilor la înaintarea în vârstă. 
Solicităm suplimentarea bugetului cu 
suma de 2,88 miliarde lei (cca. 800 mii 
de beneficiari din clasele 0-IV, timp de 
9 luni pe an, voucher în valoare de 400 
de lei/lună); 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor din Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 1/2011. 

106.   Art. 42. - e) lucrări de construcții, Spitalul județean Buzău a fost  
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reparații capitale, achiziție de 
echipamente și aparatură medicală 
secția Anestezie Terapie Intensivă la 
Spitalul Județean de Urgență Buzău, 
județul Buzău: 16 000 mii lei 

 

 

Autor: 

Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, 
deputat PSD 

construit în anii `70 și are nevoie 
urgentă de extindere și 
reabilitare. Consiliul Județean 
Buzău a depus eforturi pentru 
susținerea modernizării și 
reabilitării acestuia prin alocarea 
unor sume importante de bani 
din bugetul propriu. Totuși, 
fondurile Consiliului Județean 
Buzău sunt limitate și apare 
nevoia susținerii de către bugetul 
de stat pentru reabilitarea secției 
Anestezie Terapie Intensivă a 
spitalului județean Buzau, fapt 
asumat și prin programul de 
guvernare la capitolul sănătate. 

Observăm că la acest capitol 
bugetar a fost stabilită o sumă 
considerabilă, fapt care permite 
alocarea sumei solicitate pentru 
proiect. 

Sursă finanțare: capitolul 66.01 
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice", articolul 51.02 
"Transferuri de capital" 

107.   După art. 43 se introduce un nou 
articol, art.431, care va avea 

România este țara UE cu risc 
crescut de excluziune și abandon 
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următorul cuprins: 
 
Art.431 - În anul 2019, se autorizează 
Ministerul Educației Naționale să 
introducă credite bugetare și credite 
de angajament în valoare de 
2.670.000 mii de lei în vederea 
implementării Programului 
„Alimentație diversificată în școli” 
 
Autori: 
Raluca TURCAN - deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - deputat 
PNL 
Mara MAREŞ - deputat PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN- deputat 
PNL 
Cristinel ROMANESCU - deputat 
PNL  
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

școlar. Conform datelor 
Eurostat, în România, unul din 
cinci copii abandonează școala. 
Adică, una din cinci școli 
dispare în fiecare an. Iar, cei care 
renunță la școală, de cele mai 
multe ori, sunt tineri care provin 
din zone geografice izolate, 
sărace sau din familii cu grave 
probleme economice și sociale. 
Multe familii din mediile 
defavorizate nu pot susține 
școlarizarea copiilor. Pe lângă 
costurile legate de transportul la 
școală, îmbrăcămintea și 
rechizitele școlare, având în 
vedere distanța mare de acasă 
până la școală și programul 
prelungit, multe familii trebuie 
să le asigure și o gustare/masă – 
ceea ce constituie un efort enorm 
din punct de vedere financiar. 
Prima și cea mai urgentă măsură 
pe care o poate implementa țara 
noastră, fără un efort financiar 
semnificativ, este să asigure 
fiecărui școlar un pachet 
alimentar diversificat – în 
funcție de decizia școlii să se 
poată oferi de la o masă caldă, 
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gătită în incinta instituției de 
învățământ sau la un agent 
economic local, un pachet cu 
mâncare preparată, fructe, 
gustări reci sau alte alimente 
neperisabile. Banii se pot asigura 
din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat 
către bugetele locale. 
De menționat că programul 
pilot, pus în practică de Guvern, 
a arătat (conform expunerii de 
motive din OUG de anul) că în 
ultimii doi ani de aplicare a 
acestuia s-a ajuns la următoarele 
concluzii: 
 
1. a scăzut abandonul școlar de 
la 6,1% la 1,3%; 
2.       un grad mare de satisfacție 
al beneficiarilor – 95% au 
apreciat că programul a fost 
EXCELENT; 
3.      este nevoie de creșterea 
valorii zilnice alocate per elev; 
4.      a crescut siguranța elevilor 
pentru că nu mai părăsesc 
incinta școlii pentru a-și 
cumpăra ceva de mâncare; 
5.      s-a diminuat absenteismul 
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și s-au redus întârzierile la ore; 
6.      copiii au îmbrățișat un mod 
de alimentație sănătos; 
7.      s-a redus migrația elevilor 
de la școlile din mediul rural în 
cel urban; 
8.      a existat posibilitatea 
dezvoltării economice a 
operatorilor locali; 
9.      s-a consolidat relația dintre 
familie și școală; 
10.  toți factorii implicați doresc 
ca acest program să fie 
continuat; 
Propunem suplimentarea 
Bugetului pentru Programul de 
Alimentație diversificată în școli 
cu suma de 2,67 miliarde lei 
(cca. 1,6 milioane de beneficiari 
din clasele -2(grădi) – VIII, timp 
de 167 de zile, cu un cuantum de 
10 lei/zi) 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 
1/2011. 

108.  Art.44. – Se autorizează Ministerul 
Culturii și Identității Naționale ca din 

Art.44. – Se autorizează Ministerul 
Culturii și Identității Naționale ca 

Având în vedere importanța 
istorică a activității omului 
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sumele aprobate pe anul 2019, la 
capitolul 67.01 ”Cultură, recreere și 
religie”, titlul 51 ”Transferuri între 
unități ale administrației publice”, 
alineatul 51.02.31 ”Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanțarea investițiilor în cadrul 
programelor de interes național”, să 
aloce credite de angajament și credite 
bugetare în suma de 12.000 mii lei 
Consiliului Județean Satu-Mare pentru 
achiziție sediu pentru Biblioteca 
județeană. 

din sumele aprobate pe anul 2019, la 
capitolul 67.01 ”Cultură, recreere și 
religie”, titlul 51 ”Transferuri între 
unități ale administrației publice”, 
alineatul 51.02.31 ”Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanțarea investițiilor în 
cadrul programelor de interes 
național”, să aloce credite de 
angajament și credite bugetare : 
a)în suma de 12.000 mii lei 
Consiliului Județean Satu-Mare 
pentru achiziție sediu pentru 
Biblioteca județeană 
b)în suma de 12.200 mii lei Primăriei 
Municipiului Buzău pentru 
consolidare, restaurare și punere în 
valoare a complexului Alexandru 
Marghiloman: Casa de oaspeți, 
Grajduri și amenajare teren și piste. 
 
Autor: 
Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU, 
deputat PSD 

politic Alexandru Marghiloman, 
cel care a condus procesul de 
înfăptuire a României Mari, a 
sărbătoririi centenarului acestui 
eveniment, dar și a împlinirii a 
165 de ani de la nașterea unuia 
din prim-miniștrii cu cea mai 
mare însemnătate pentru 
România, propunem alocarea din 
bugetul Ministerului Culturii și 
Identității Nationale a sumei 
necesare reabilitării unei părți 
din complex, formată din Casa 
de oaspeți, Grajduri și amenajare 
teren și piste. De asemenea, 
Complexul Alexandru 
Maghiloman este un ansamblu 
de monumente istorice, operă a 
arhitectului Paul Gottereau. 
Acesta a fost deja inclus într-un 
program de reabilitare finanțat 
din fonduri europene dar este 
necesară o alocare și din partea 
ministerului pentru a restaura 
acest Complex care se află pe 
Lista Monumentelor Istorice. 

109.   După articolul 44 se introduce un 
nou articol, art.441, având următorul 
cuprins: 
”Art. 441 - În bugetul Ministerului 

Studiile de fezabilitate sunt 
întocmite pentru toate cele 7 
localități (2 în faza de execuție a 
lucrării, 3 în faza de licitație a 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice este inclusă și 
suma de 35.722 mii lei pentru 
finanțarea Programului județean de 
construcție bazine didactice de înot 
în orașele și municipiile județului 
Bihor.” 
 
 
Autori:  
Szabó Ödön, Biró Rozália, Erdei D. 
István - deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi 
Ákos - senatori UDMR 

lucrării, 2 în faza de atribuire a 
elaborării proiectului tehnic) – 
cost estimat pentru un proiect-
tip: 5.103,25 mii lei. 
Construcția de bazine de înot în 
orașele și municipiile județului 
Bihor face parte din strategia 
județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de 
încurajare a practicării 
sporturilor și însușirii unui stil 
de viață sănătos în rândul 
populației, mai ales al copiilor și 
tinerilor, ținând cont totodată de 
necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la 
baze de pregătire de calitate. 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

110.   După alineatul (3) al articolului 47 se 
introduce un alineat nou, alin. (31), 
cu următorul cuprins: 
”(31) Suma prevăzută în bugetul 
Societății Române de Radiodifuziune 
se majorează cu 13.000 mii lei 
reprezentând cheltuielile cu 

În anul 2019, având programate 
două alegeri, cheltuielile SRR 
vor fi sensibil mai mari decât 
cele prevăzute în proiectul de 
lege. Având în vedere statutul de 
serviciu public pe care îl 
prestează SRR, sistarea difuzării 
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difuzarea/retransmisia programelor 
radiofonice.” 
 
Autori: Turos Loránd, Tánczos 
Barna - senatori UDMR 
Erdei D. István - deputat UDMR 
 

emisiunilor sale nu este posibilă. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de 
muncă 
 

111.  Art. 51. - (5) În bugetul Autorității 
Electorale Permanente este cuprinsă și 
suma de 50.263 mii lei destinată 
finanțării în anul 2019 a acțiunilor 
aferente organizării și desfășurării 
alegerilor pentru Parlamentul European 
și pentru alegerea Președintelui 
României. 

(5) În bugetul Autorității Electorale 
Permanente este cuprinsă și suma de 
54.412 mii lei destinată finanțării în 
anul 2019 a acțiunilor aferente 
organizării și desfășurării alegerilor 
pentru Parlamentul European și pentru 
alegerea Președintelui României. 
 
Autori: 
Deputat PSD Drăghici Mircea-
Gheorghe 
Grup PSD-Camera Deputaţilor 

Propunem modificarea sumelor 
prevăzute la art.51 alin.(5), ca 
urmare a propunerilor de la 
punctul 3. din prezentul tabel. 

 

112.  Art.51. -  
… 
(5) În bugetul Autorității Electorale 
Permanente este cuprinsă și suma de 
50.263 mii lei destinată finanțării în 
anul 2019 a acțiunilor aferente 
organizării și desfășurării alegerilor 
pentru Parlamentul European și pentru 
alegerea Președintelui României. 

La articolul 51, alineatul (5) din 
Legea bugetului de stat pe anul 2019, 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
… 
Art.51. - 
… 
(5) În bugetul Autorității Electorale 
Permanente este cuprinsă și suma de 
54.412 mii lei destinată finanțării în 

Propunem modificarea sumelor 
prevăzute la art.51 alin.(5), ca 
urmare a propunerilor de la 
punctul 3. din prezentul tabel. 
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anul 2019 a acțiunilor aferente 
organizării și desfășurării alegerilor 
pentru Parlamentul European și pentru 
alegerea Președintelui României. 
 
Autor: Grup USR 

113.  Art.67. – (1) Pentru anul 2019, pentru 
sprijinirea așezămintelor religioase din 
afara granițelor, care desfășoară 
activități deosebite în vederea 
menținerii identității lingvistice, 
culturale și religioase a românilor din 
afara granițelor, se alocă suma de 
261.200 euro/lună. 

„Art. 67. - (1) Pentru anul 2019, pentru 
sprijinirea așezămintelor religioase din 
afara granițelor, care desfășoară 
activități deosebite în vederea 
menținerii identității lingvistice, 
culturale și religioase a românilor din 
afara granițelor, se alocă  suma de 
326.200 euro/lună”. 
 
 
Autori: 
Deputat PSD Nistor Laurenţiu 
Grup PSD-Camera Deputaţilor 

     Majorarea contribuției pentru 
sprijinirea așezămintelor 
religioase din afara granițelor, cu 
65.000 euro, este justificată de 
situația existentă, în prezent, în 
diaspora. 
     Pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării 
funcționează un număr de 668 
posturi clericale (preot, diacon, 
stareț/stareță, egumen/egumenă).  
     În luna decembrie 2018, 
contribuția cea mai frecventă 
pentru un cleric din afara 
granițelor țării era de 280 euro 
(1288lei), din care au fost 
reținute CAS, CASS, impozitul 
pe venit calculate la  nivelul 
salariului minim în plată de 1900 
lei. A rezultat un venit net de 
120 euro (rest de plata). 
     În luna ianuarie 2019, în 
condițiile în care sprijinul 
statului nu a fost majorat, după 

Prin vot. 
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reținerea CAS, CASS, impozit 
pe venit calculate la  nivelul 
noului salariu minim în plata, în 
valoare de 2350 lei, un preot va 
încasa suma de doar 76 euro net 
(rest de plata), ceea ce înseamnă 
27,14% din sprijinul acordat de 
stat, sumă care este mult 
inferioară salariului minim pe 
economie.  

114.   „Art. 67. - (3) Pentru anul 2019, 
numărul de posturi pentru personalul 
clerical angajat în unitățile cultelor 
recunoscute din România, pentru care 
se asigură sprijin lunar la salarizare, 
prevăzut la Capitolul III, lit. C din 
Anexa I la Legea – cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, se majorează 
cu un post, respectiv de la 52 de 
posturi la 53 de posturi, la nr. crt. I – 
poziția ”Vicepreședinte uniune, vicar 
administrativ patriarhal, vicar general, 
secretar general, consilier patriarhal, 
prim-rabin”. 

Autori : deputat Silviu Vexler 
(minorități) și deputat Sorin Lazăr 

Pentru o cât mai bună 
desfasurare a activităților 
religioase ale Federației 
Comunităților Evreiești din 
România – Cultul Mozaic, este 
necesară suplimentarea cu un 
post de prim-rabin a numărului 
de posturi pentru care se acordă 
sprijin financiar de la bugetul de 
stat. 
 
Sursă: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale de la capitolul 
54.01 ”Alte servicii publice 
generale”, titlul 50 ”Fonduri 
de rezervă”, articolul 50.01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului” 
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(PSD) 
 

115.   Art. 67. - (4) Pentru anul 2019, 
numărul de posturi pentru personalul 
clerical angajat în unitățile cultelor 
recunoscute din România, pentru care 
se asigură sprijin lunar la salarizare, 
prevăzut la Capitolul III, lit. C din 
Anexa I la Legea – cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, se majorează 
cu trei posturi, respectiv de la 732 de 
posturi la 735 de posturi, la nr. crt. 3 
– poziția ”Secretar Cancelaria 
patriarhală, consilier eparhial, secretar 
eparhial, inspector eparhial, exarh, 
protopop”, aferent funcției de consilier 
eparhial.” 

Autori : deputat Iusein Ibram 
(minorități), deputat Silviu Vexler 
(minorități) și deputat Sorin Lazăr 
(PSD) 

Suplimentarea cu trei posturi de 
consilier de cult a numărului de 
posturi este necesară pentru o 
mai bună coordonare a 
activităților administrative ale 
Muftiatului Cultului Musulman 
din România, Federației 
Comunităților Evreiești din 
România și Vicariatului Ortodox 
Ucrainean. 
 
Sursa: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – 
Acțiuni Generale de la capitolul 
54.01 ”Alte servicii publice 
generale”, titlul 50 ”Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 ”Fond 
de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 

 

116.    „(5) În anul 2019, numărul de 
posturi pentru personalul clerical 
angajat în unitățile cultelor 
recunoscute din România, pentru 
care se asigură sprijin lunar la 

Suplimentarea este necesară 
pentru Episcopia Sloboziei și  
Călărașilor, eparhie tânără care 
desfășoară proiecte pastoral-
misionare de amploare, dar și 
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salarizare, prevăzut la Capitolul III,  
lit. C, din Anexa I la Legea – cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, se majorează cu un post, 
respectiv de la 41 de posturi  la 42 de 
posturi, la nr. crt. 2 – poziția 
„Secretar patriarhal, inspector 
general bisericesc, vicar 
administrativ eparhial, vicar 
episcopal”, aferent funcției de vicar 
administrativ eparhial. 
 
Autori: 
Deputat PSD Pop Andrei 

social filantropice în folosul 
celor mulți și neajutorați, însă nu 
dispune de fonduri pentru 
salarizarea unui post de vicar 
administrativ eparhial. 
 
Sursa de finanțare: Legea 
Bugetului de Stat 

117.  Art.68. – În anul 2019 cuantumul brut 
al contribuțiilor lunare pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară se mențin la 
nivelul cuantumului brut 
acordat/cuvenit pentru luna decembrie 
2018.  

Art.68. – „În anul 2019 cuantumul 
brut al contribuțiilor lunare pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară și în unitățile 
și instituțiile de învățământ teologic, 
neintegrate în învăţământul de stat, 
se stabileşte la nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în 
plată”. 
 
 
 
Autori:  
Grupul parlamentar al UDMR – 
Camera Deputaților 

Această modificare este necesară 
pentru corelarea prevederilor art. 
9, Anexa nr. 1, Capitolul III – 
Culte a Legii-Cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice cu cele ale art. 2, alin. 
(1), literele a) și b) din O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

Grupul parlamentar al UDMR - 
Senat 

Impactul bugetar suplimentar 
pentru toate cele 20.199 de 
contribuții pentru personalul 
neclerical angajat în cadrul 
unităților de cult și în cadrul 
unitățile de învățământ teologic 
aparținând cultelor religioase 
(19.899 posturi pentru 
personalul neclerical din 
unitățile de cult și 300 de posturi 
pentru personalul neclerical 
încadrat în unitățile de 
învățământ teologic) este de 
aproximativ 5.400 mii lei/lunar. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de 
muncă 

118.   Art. 68 Pentru anul 2019, pentru 
sprijinirea așezămintelor religioase din 
afara granițelor, care desfășoară 
activități deosebite în vederea 
menținerii identității lingvistice, 
culturale și religioase a românilor din 
afara granițelor, se alocă  suma de 
326.200 euro/lună”. 
 

     Majorarea contribuției pentru 
sprijinirea așezămintelor 
religioase din afara granițelor, cu 
65.000 euro, este justificată de 
situația existentă, în prezent, în 
diaspora. 
     Pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării 
funcționează un număr de 668 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

 
Autori: 
Deputat PSD Nistor Laurenţiu 
Grup PSD-Camera Deputaţilor 

posturi clericale (preot, diacon, 
stareț/stareță, egumen/egumenă).  
     În luna decembrie 2018, 
contribuția cea mai frecventă 
pentru un cleric din afara 
granițelor țării era de 280 euro 
(1288lei), din care au fost 
reținute CAS, CASS, impozitul 
pe venit calculate la  nivelul 
salariului minim în plată de 1900 
lei. A rezultat un venit net de 
120 euro (rest de plata). 
     În luna ianuarie 2019, în 
condițiile în care sprijinul 
statului nu a fost majorat, după 
reținerea CAS, CASS, impozit 
pe venit calculate la  nivelul 
noului salariu minim în plata, în 
valoare de 2350 lei, un preot va 
încasa suma de doar 76 euro net 
(rest de plata), ceea ce înseamnă 
27,14% din sprijinul acordat de 
stat, sumă care este mult 
inferioară salariului minim pe 
economie.  

119.   Art. 68. - „În anul 2019 cuantumul 
brut al contribuțiilor lunare pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară și în unitățile 
și instituțiile de învățământ teologic, 

Această modificare este necesară 
pentru corelarea prevederilor art. 
9, Anexa nr. 1, Capitolul III – 
Culte a Legii-Cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

neintegrate în învăţământul de stat, 
se stabileşte la nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în 
plată”. 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor - Viorel– deputat 
neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Mocialcă Ion – deputat neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat 
neafiliat 
Petric Octavian – deputat neafiliat 

personalului plătit din fonduri 
publice cu cele ale art. 2, alin. 
(1), literele a) și b) din O.G. nr. 
82/2001 privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
Impactul bugetar suplimentar 
pentru toate cele 20.199 de 
contribuții pentru personalul 
neclerical angajat în cadrul 
unităților de cult și în cadrul 
unitățile de învățământ teologic 
aparținând cultelor religioase 
(19.899 posturi pentru 
personalul neclerical din 
unitățile de cult și 300 de posturi 
pentru personalul neclerical 
încadrat în unitățile de 
învățământ teologic) este de 
aproximativ 5.400 mii lei/lunar. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul Autorităţii Electorale 
Permanente 
Anexa 3/48 Captolul 
5401/Grupa 59/Articol 
03/TITLUL XI . ALTE 
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Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

CHELTUIELI/ II. Credite 
bugetare  - Finanțarea partidelor 
politice  

120.   După art.71 se introduce un articol 
nou, art.711, care va avea următorul 
cuprins: 
Art.711 – În perioada 1 ianuarie 
2019 – 31 decembrie 2019 se 
suspendă prevederile art. 78 pct. 2 
din Ordonanţa de urgenţă nr. 114 
din 28 decembrie 2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

Instituirea unei taxe de 2% pe cifra de 
afaceri pe companiile energetice precum 
Complexul Energetic Oltenia din județul 
Gorj înseamnă falimentarea societății.  
Complexul Energetic Oltenia traversează 
deja o perioadă extrem de dificilă cauzată 
de lipsa fondurilor pentru achiziția 
certificatelor carbon, dar și de greutăți în a 
elibera frontul de lucru pentru producția de 
energie.  
Greva minerilor de la CE Oltenia de la 
începutul lunii ianuarie s-a finalizat cu 
încheierea unui Act adițional pentru măriri 
salariale, iar pentru acordarea acestora 
conducerea companiei se bazează pe 
ELIMINAREA acestei taxe. Taxa de 2% pe 
cifra de afaceri înseamnă aproximativ 60 de 
milioane de lei, o sumă care poate acoperi o 
parte din aceste cheltuieli.  
 
Sursa de finanțare: nu are impact bugetar. 

 

121.   După art.71 se introduce un articol 
nou, art.711, care va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.711 – În perioada 1 ianuarie 
2019 – 31 decembrie 2019 se 
suspendă prevederile art.66 pct.28   
din Ordonanţa de urgenţă nr. 114 
din 28 decembrie 2018 privind 

Prevederea încalcă principiile 
accesibilității și previzibilității 
legii. Consiliul local nu își poate 
îndrepta conduita pentru a aplica 
această prevedere, deoarece 
termenul prevăzut de lege era 
expirat  la data publicării în 
Monitorul Oficial. 
 

 



102 

 

Nr. 
Crt. 

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

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația admiterii/ 
Motivația respingerii 

instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene. 
 
Autor: 
Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanțare: Nu este 
cazul. 
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Anexa nr. 3 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 1 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a

lineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 

1. Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, Denumire indicator: 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică Capitol 7001, Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 

Se suplimentează bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrație Publice (MDRAP) cu 
suma de 3,9 milioane lei, la Titlul 51 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, pentru 
construirea unei creșe și grădinițe cu 
funcțiuni after-school cu o capacitate de 
250 locuri pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 0-3 ani, în comuna 
Florești, județul Cluj.  

 

 

Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

Conform Listei Obiectivelor de Investiții și 
sumele alocate acestora pentru finanțarea 
PNDl (PNDL II) în perioada 2015-2020, cu 
ordine MDRAP aprobate 
(http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-
8564), nu este prevăzut niciun obiectiv de 
investiție construire creșă și grădiniță în 
comuna Florești, deși este comuna care 
înregistrează o creștere accelerată a 
populației (36.000 de locuitori), în special 
din rândul tinerilor care și-au întemeiat sau 
doresc să își întemeiască o familie și care 
lucrează în Cluj Napoca. Numărul de locuri 
la creșele de stat este mult sub nevoile 
localității.  

Având în vedere această șituație și în lipsa 
unor obiective de investiții construire unități 
preșcolare de tip after school în comuna 
Florești, se impune considerarea ca prioritate 

Respins la vot 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
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demararea unor servicii de proiectare și 
lucrări de construire grădiniță și creșă de tip 
after school, cu finanțare de la bugetul stat 
transferată administrației publice locale din 
comuna Florești.  

La nivelul programului de guvernare 2017—
2020, Anexa 2 la capitolul POLITICI ÎN 
DOMENIUL EDUCAȚIEI, măsura 2 
Dezvoltarea sistemului de educație timpurie, 
este prevăzută construcția a 2.500 de creșe, 
grădinițe și unități afterschool, acestea 
urmând a fi construite prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Prin 
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, se 
institue etapa II a PNDL (2017-2020) care 
are ca prioritate realizarea obiectivelor de 
investiții creșe, grădinițe și școli. 

Conform datelor publicate pe site-ul 
MDRAP privind implementarea PNDL, 
pentru perioada 2017-2020 la nivelul 
județului Cluj sunt prevăzute 2 obiective de 
investiții de construire, 3 obiective de 
investiții construire grădinițe și zero 
obiective de investiție construire de unități 
de tip after school. 

Costuri estimate: 3,9 milioane lei 



105 

 

Sursa de finanțare:  

Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

2. Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, 

Denumire indicator: Cultura, 
recreere și religie 

Capitol 67, subcapitol 03, 
paragraf 12 

Titlul 20 

Se suplimentează bugetului alocat 
Institutului Național al Patrimoniului, 
prin Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, cu suma de 5.000 mii lei, la 
Titlul 20, cod 67.03.12 – Consolidarea și 
restaurarea monumentelor istorice –, 
pentru desfășurarea unor acțiuni de 
protecție a monumentelor istorice 
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial 
și în Lista indicativă a României, de 
către Institutul Național al Patrimoniului, 
ca parte a angajamentelor asumate de 
România prin convențiile internaționale. 

 

 

Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

Asigurarea unei capacități corespunzătoare 
de intervenție a Institutului Național al 
Patrimoniului în sprijinul monumentelor 
istorice înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial, este necesară asigurarea unui nivel 
corespunzător de finanțare a fondurilor 
destinate proiectării și executării lucrărilor 
de intervenție în primă urgență la 
monumentele istorice care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial, și din Lista 
indicativă a României. 

Starea de fapt: 

În luna august 2018, am efectuat o vizită de 
documentare la cetățile dacice din Munții 
Orăștiei, incluse în 1999 în Patrimoniul 
Mondial UNESCO. Am documentat și am 
prezentat Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, imagini și înregistrări video care 
fac dovada unor distrugeri iremediabile, care 
afectează grav valoarea siturilor, punând în 
pericol chiar dispariția lor în integralitate. Pe 
scurt, menționez situația de la cetatea 

Respins la vot 
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Costești: panouri de informare ruginite și 
neinteligibile, lipsa drumurilor de acces 
(accesul se face o cărare ad-hoc, a generat o 
eroziune accentuată vizibilă a solului, cu risc 
major de accidentări pentru turiști), lipsa 
pazei și/sau a supravegherii care a dus la 
vandalizări și distrugeri iremediabile ale 
monumentului istoric (exemple: inscripții 
”personalizate” pe zidurile fostei cetăți; 
vandalizarea/ spargerea a unor bucăți din 
zidurile fostei cetăți; distrugerea unor părți 
din zidul superior, din cărămidă nearsă; 
distrugerea unor pietre de la baza fostului 
turn de observație din interiorul cetății; 
utilizarea zidurilor cetății pe post de… 
toaletă public. 

Cea mai mare problemă constatată arată că 
lipsa intervențiilor de urgență generează o 
deteriorare și o distrugere accelerată a 
monumentului istoric. În acest sens 
menționez: instalațiile de protejare a 
zidurilor de cărămidă nearsă, specifice 
cetăților dacice și care s-au mai păstrat doar 
la o altă cetate, sunt ruginite, acoperișul 
spart, astfel încât ploaia pătrunde cu 
ușurință, distrugând monumental; depunerile 
de pământ din spatele unor ziduri, exercită o 
presiune constantă asupra lor, fiind doar o 
chestiune de timp (și de hazard) până când 
se vor prăbuși. 

În urma corespondenței purtate pe această 
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temă cu Ministerul Culturii și Institutul 
Național al Patrimoniului, precum și în 
cadrul Comisiei UNESCO a Camerei 
Deputaților și Senatului, a rezultat că sunt 
necesare intervenții de urgență pentru 
protejarea și punerea în siguranță a cetăților 
dacice, dar și a altor monumente din 
patrimonial UNESCO ori de pe lista 
indicativă a României la UNESCO, precum 
și realizarea proiectelor pentru măsuri mai 
ample de restaurare. În urma discuțiilor 
purtate cu reprezentanții INP, este necesară 
suplimentarea bugetului instituției cu suma 
de 5.000 mii lei, pentru a putea avea 
capacitatea să realizeze intervențiile de 
urgență și să elaboreze proiectele de 
restaurare în anul 2019. 

Temei legal: 

Reglementările instituite prin actualul 
proiect de modificare și completare a H.G. 
nr. 593/2011, respectiv prin proiectul de 
H.G. privind stabilirea măsurilor necesare în 
vederea gestiunii, protecției și monitorizării 
monumentele istorice înscrise în Lista 
patrimoniului mondial și în Lista indicativă a 
României pentru includerea acestora în Lista 
Patrimoniului Mondial și a zonelor lor de 
protecție, 

Prevederi exprese cuprinse în Constituția 
României, în Strategia națională de apărare a 
țării pentru perioada 2015-2019 și în 
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legislația de profil privind monumentele 
UNESCO din România: 

Constituția României 

• art. 33 (3) - Statul trebuie să asigure 
păstrarea identității spirituale, sprijinirea 
culturii naționale, stimularea artelor, 
protejarea și conservarea moștenirii 
culturale, dezvoltarea creativității 
contemporane, promovarea valorilor 
culturale și artistice ale României în lume. 

• art. 108 

Strategia națională de apărare a țării 
pentru perioada 2015-2019  

• 1.3. Obiective naționale de securitate - 
promovarea identității naționale, inclusiv 
prin prezervarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și natural, precum 
și prin încurajarea responsabilă a domeniilor 
de excelență 

L. 564/2001 

• art. 5 (1) - Finanțarea lucrărilor de 
cercetare, conservare, consolidare și 
restaurare a monumentelor istorice înscrise 
în Lista patrimoniului mondial, indiferent de 
regimul de proprietate al acestora, se poate 
face și de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii și Cultelor.  

• art. 5 (2) - Finanțarea lucrărilor de 
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reparație, întreținere curentă și a celor de 
punere în valoare a monumentelor istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial se 
poate face și din venituri extrabugetare și din 
alocații acordate de la bugetul de stat sau de 
la bugetele locale, în limita sumelor 
prevăzute în bugetele anuale ale 
ordonatorilor principali de credite, după caz. 

Sursa de finanțare:  

Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

3. Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, 

Denumire indicator: Învățământ 

Capitol 6501, subcapitol 11, 
paragraf 30 

Se suplimentează bugetul alocat 
Ministerului Educației Naționale, cu 
suma de 800 mii lei, la cod 6501.11.30 – 
Învățământ, Alte servicii auxiliare –, 
pentru implementarea, începând cu anul 
școlar 2019-2020, a unui program-pilot 
prin care să se pună la dispoziția unui 
număr de 5000 de elevi din învățământul 
primar de stat, dintr-un lot reprezentativ 
de școli din România, spații personale de 
depozitare a manualelor și materialelor 
auxiliare. Alocarea fondurilor și 
realizarea studiului urmează să se 
realizeze printr-o metodologie aprobată 

Asigurarea unei infrastructuri școlare 
corespunzătoare care să ofere posibilitatea 
încadrării greutății maxime a ghiozdanelor 
școlare în limitele prevăzute pentru elevii 
claselor I-IV. Pentru aceasta, este necesară 
implementarea unui program și studiu-pilot 
care să prevadă introducerea într-un număr 
definit de școli a unor sisteme personale de 
depozitare a materialelor didactice și 
didactice auxiliare ale elevilor și care să 
ofere la finalizarea acestuia informații 
relevante despre îmbunătățirea calității 
procesului de învățământ și a satisfacției 
elevilor și părinților. 

Respins la vot 
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printr-un Ordin al Ministerului Educației 
Naționale. 

 

Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

Starea de fapt: 

În conformitate cu OMS nr. 1955/1995, 
greutatea conținutului ghiozdanului pentru 
elevii din clasele I-IV nu are voie să 
depășească 2-2,5 kg. Cu toate acestea, în 
ciuda eforturilor MEN de a ameliora această 
problemă prin introducerea manualelor 
digitale, aceste măsuri nu sunt suficiente și 
sunt adoptate greoi în multe școli, astfel 
încât elevii sunt încărcați în continuare cu 
materiale didactice de uz școlar pe care 
trebuie să le transporte la și de la școală. O 
posibilă soluție, cea mai la îndemână, ar fi 
amenajarea în școli a unor spații personale 
de stocare a acestora, în dulapuri puse la 
dispoziția elevilor. În acest moment, 
Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobat prin 
OMENCS nr. 5079/2016, prevede doar 
posibilitatea pentru conducerea unităților să 
acorde astfel de spații, la solicitarea 
comitetului de părinți. Nu toate școlile au 
însă posibilitatea financiară pentru a acorda 
aceste facilități, astfel încât se impune 
intervenția de la nivelul superior al MEC. 
Pentru a putea evalua în mod corect 
impactul și costurile aferente unei astfel de 
măsuri, propunem începerea unui program-
pilot, prin care să se pună la dispoziția a 50 
de școli incluse în program spații de 



111 

 

depozitare a manualelor și materialelor 
auxiliare, fără a mai fi nevoie de cererea 
comitetului de părinți și fără a încărca 
suplimentar bugetul local sau al instituției de 
învățământ. 

Temei legal: 

OMS nr. 1955/1995 

Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobat prin 
OMENCS nr. 5079/2016 

Costuri:  

Costuri sisteme de depozitare: 5000 de elevi 
x 150 lei = 750 mii lei 

Suma de 150 de lei/elev este una maximală, 
rezultată din studierea ofertelor existente pe 
piață pentru dulapuri casetate  

Realizare studiu: 50 mii lei 

Total: 800 mii lei 

Sursa de finanțare:  

Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, Programul 
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Național de Dezvoltare Locală. 

4. Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, 

Denumire indicator: Învățământ 

Capitol 6501, grupa 57 

Titlul IX 

Se suplimentează bugetul alocat 
Ministerului Educației Naționale, cu 
suma de 696.255 mii lei, la capitolul 
6501 – Învățământ, grupa 57, Titlul IX 
Asistență socială –, pentru extinderea, 
începând cu anul școlar 2019-2020, a 
programul-pilot „masa caldă în școli” 
pentru elevii din ciclul primar din toate 
școlile de stat din România. 

 

Implementarea programului la nivel 
național se va face printr-o metodologie 
elaborată de Ministerul Educației 
Naționale și adoptată prin ordin de 
ministru. 

 

Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

Având în vedere că programul-pilot „masa 
caldă în școli” se bucură de o susținere largă 
în rândul celor vizați direct de acest 
program, iar evaluarea finală a programului-
pilot nu va putea decât confirma succesul 
acestuia, propunem extinderea acestuia în 
toate unitățile de învățământ primar de stat 
din România, în limita unei valori zilnice de 
10 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, începând cu anul școlar 
2019/2020. 

Starea de fapt: 

În 9.11.2018, Guvernul a adoptat OUG nr. 
97 privind aprobarea Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 50 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat. OUG 
97/2018 argumentează că continuarea 
programului-pilot este necesară pentru a 
putea avea o evaluare corespunzătoare a 
impactului acestui program. Însă evaluarea 
poate fi făcută și pe parcurs, prin metode 
preponderent calitative (de ex. focus-
grupuri), iar costurile extinderii la nivel 
național a programului nu ar fi mari, 
comparativ cu beneficiile evidente ale unui 
astfel de program, atât în ceea ce privește 
sănătatea elevilor, cât și prevenirea 
abandonului școla. 

Respins la vot 
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Temei legal: 

OUG nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 
92/2017 

OUG nr. 92/2017, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 107/2018 

Constituția României, Art. 32 – Dreptul la 
învățătură 

Costuri: 

Suma de 696.255.000 lei rezultă prin 
alocarea a 10 lei / zi / elev din ciclul primar, 
pentru cele 15 săptămâni ale semestrului I 
ale anului școlar 2019-2020, care se 
încadrează în anul bugetar curent. 

Sursa de finanțare: 

Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

5. Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, 

Denumire indicator: Învățământ 

Capitol 6501, grupa 10 

Se suplimentează bugetul alocat 
Ministerului Educației Naționale, cu 
suma de 57.000 mii lei, la capitolul 6501 
– Învățământ, grupa 10, Titlul I 
Cheltuieli de personal –, pentru 
angajarea, în școlile din sistemul public 
de învățământ, a unui număr suplimentar 

Școlile din România se confruntă cu 
probleme deosebit de grave, în ceea ce 
privește asistența psihopedagogică acordată 
elevilor. Reducerea – de la 800 la 400 – a 
numărului de elevi aflați în evidența unui 
singur consilier școlar ar avea efecte 
benefice pe termen lung atât în ceea ce 

Respins la vot 

https://lege5.ro/Gratuit/geztgmzqgm3q/ordonanta-de-urgenta-nr-72-2016-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-de-invatamant-preuniversitar-de-stat?d=2019-02-10
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tsnrzgmzq/legea-nr-92-2017-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-72-2016-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-d?d=2019-02-10
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tsnrzgmzq/legea-nr-92-2017-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-72-2016-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-d?d=2019-02-10
https://lege5.ro/Gratuit/gi3denrwha3a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2017-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-de-invatamant-preuniversitar-de-stat?d=2019-02-10
https://lege5.ro/Gratuit/gi4danrwg42q/legea-nr-107-2018-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-92-2017-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-?d=2019-02-10
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Titlul I de consilieri școlari. 

 

Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

privește rezultatele procesului de învățământ 
din școli, cât și privitor la dezvoltarea 
personală a tuturor elevilor din România. În 
multe alte state membre ale Uniunii 
Europene, există consilieri și/sau psihologi 
școlari angajați în fiecare școală, România 
fiind deficitară și la acest capitol. 

Starea de fapt: 

Deși Legea Educației Naționale 1/2011 
prevede la art. 99 crearea unui sistem amplu 
și integrat de asistență psihopedagogică, 
cabinetele de consiliere specializată există 
doar în școlile care au un efectiv de peste 
800 de elevi, celelalte școli beneficiind de 
servicii de acest tip doar prin cabinete 
interșcolare. 

Printr-o propunere legislativă (L124/2018, 
respinsă de Senat în rol de cameră 
decizională) s-a încercat restrângerea 
numărului de elevi alocați per psiholog 
școlar, de la 800 de elevi (respectiv 400 de 
preșcolari), câți sunt prevăzuți în prezent 
prin Regulamentul-cadru aprobat de 
OMECTS nr. 5555/2011, la 400 de elevi. 
Deși proiectul a fost aprobat de Camera 
Deputaților, la nivelul Senatului el a fost 
respins pe baza unor argumente tehnice, atât 
ale Guvernului, cât și ale comisiilor de 
specialitate, privind impactul mare pe care l-
ar avea o asemenea măsură asupra bugetului 
general consolidat aflat în execuție la data 
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discutării proiectului. Totuși, discuțiile pe 
fond au arătat o susținere largă, 
transpartinică, pentru măsurile propuse. În 
fond, Guvernul a dat un aviz negativ acestei 
propuneri doar pentru că se estima că 
aceasta va duce la apariția a 4070 de posturi 
noi de psiholog școlar. Se impune, astfel, 
introducerea în proiectul de buget pentru 
anul 2019 a sumelor necesare pentru 
scăderea la 400 a numărului de elevi, 
respectiv la 200 a numărului de preșcolari 
arondați unui cabinet de asistență 
psihopedagogică școlar sau interșcolar, 
începând cu anul școlar 2019-2020 și 
alocarea resurselor necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale 
suplimentare. 

Temei legal: 

Legea Educației Naționale 1/2011, art. 99. 

Punctul de vedere al Guvernului la 
propunerea legislativă înregistrată sub nr. 
L124/2018 la Senat. 

Constituția României, Art. 32 – Dreptul la 
învățătură. 

Costuri: 

Suma de 57.000 mii lei rezultă din alocarea 
fondurilor necesare acoperirii salariilor 
aferente celor 4070 de posturi suplimentare 
generate prin aplicarea măsurii mai sus 
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numite, începând cu luna septembrie a 
anului 2019. 

Sursa de finanțare:  

Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

6. Anexa nr. 1/03 

Capitol 2103, subcapitol 01, 
Contribuții de asigurări sociale 
de stat datorate de asigurați 

 

70.009.000 mii lei 

 

Cristian Seidler – grupurile parlamentare 
USR 

Suma reprezintă o creștere de doar 15% față 
de execuția bugetară preliminară a anului 
2018, raportat la creșterea preconizată de 
15% a salariului mediu brut lunar. 

 

Respins la vot 

7. Anexa nr. 1/03 

Capitol 4203, subcapitol 24, 
Subvenții primite de bugetul 
asigurărilor sociale de stat 

 

5.628.323 mii lei 

 

Cristian Seidler – grupurile parlamentare 
USR 

 

Suma reprezintă diferența între venituri și 
cheltuieli la bugetul asigurărilor sociale de 
stat, în condițiile unui excedent/deficit 0. 

 

Sursa de finanțare: Fondurile se scad din 
bugetul de stat, Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din 
Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul Transferuri 

Respins la vot 
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de capital, Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 

8. Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, 

Denumire indicator: Cultura, 
recreere și religie 

Capitol 67, subcapitol 03, 
paragraf 12 

Titlul 20 

Se suplimentează bugetului alocat 
Institutului Național al Patrimoniului, 
prin Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, cu suma de 5.000 mii lei, la 
Titlul 20, cod 67.03.12 – Consolidarea și 
restaurarea monumentelor istorice –, 
pentru desfășurarea unor acțiuni de 
protecție a monumentelor istorice 
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial 
și în Lista indicativă a României, de 
către Institutul Național al Patrimoniului, 
ca parte a angajamentelor asumate de 
România prin convențiile internaționale. 

 

 

Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

Asigurarea unei capacități corespunzătoare 
de intervenție a Institutului Național al 
Patrimoniului în sprijinul monumentelor 
istorice înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial, este necesară asigurarea unui nivel 
corespunzător de finanțare a fondurilor 
destinate proiectării și executării lucrărilor 
de intervenție în primă urgență la 
monumentele istorice care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial, și din Lista 
indicativă a României. 

Starea de fapt: 

În luna august 2018, am efectuat o vizită de 
documentare la cetățile dacice din Munții 
Orăștiei, incluse în 1999 în Patrimoniul 
Mondial UNESCO. Am documentat și am 
prezentat Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, imagini și înregistrări video care 
fac dovada unor distrugeri iremediabile, care 
afectează grav valoarea siturilor, punând în 
pericol chiar dispariția lor în integralitate. Pe 
scurt, menționez situația de la cetatea 
Costești: panouri de informare ruginite și 
neinteligibile, lipsa drumurilor de acces 
(accesul se face o cărare ad-hoc, a generat o 
eroziune accentuată vizibilă a solului, cu risc 

Legea Bugetului de stat, 
Anexa 1, 

Denumire indicator: 
Cultura, recreere și 
religie 

Capitol 67, subcapitol 
03, paragraf 12 

Titlul 20 
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major de accidentări pentru turiști), lipsa 
pazei și/sau a supravegherii care a dus la 
vandalizări și distrugeri iremediabile ale 
monumentului istoric (exemple: inscripții 
”personalizate” pe zidurile fostei cetăți; 
vandalizarea/ spargerea a unor bucăți din 
zidurile fostei cetăți; distrugerea unor părți 
din zidul superior, din cărămidă nearsă; 
distrugerea unor pietre de la baza fostului 
turn de observație din interiorul cetății; 
utilizarea zidurilor cetății pe post de… 
toaletă public. 

Cea mai mare problemă constatată arată că 
lipsa intervențiilor de urgență generează o 
deteriorare și o distrugere accelerată a 
monumentului istoric. În acest sens 
menționez: instalațiile de protejare a 
zidurilor de cărămidă nearsă, specifice 
cetăților dacice și care s-au mai păstrat doar 
la o altă cetate, sunt ruginite, acoperișul 
spart, astfel încât ploaia pătrunde cu 
ușurință, distrugând monumental; depunerile 
de pământ din spatele unor ziduri, exercită o 
presiune constantă asupra lor, fiind doar o 
chestiune de timp (și de hazard) până când 
se vor prăbuși. 

În urma corespondenței purtate pe această 
temă cu Ministerul Culturii și Institutul 
Național al Patrimoniului, precum și în 
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cadrul Comisiei UNESCO a Camerei 
Deputaților și Senatului, a rezultat că sunt 
necesare intervenții de urgență pentru 
protejarea și punerea în siguranță a cetăților 
dacice, dar și a altor monumente din 
patrimonial UNESCO ori de pe lista 
indicativă a României la UNESCO, precum 
și realizarea proiectelor pentru măsuri mai 
ample de restaurare. În urma discuțiilor 
purtate cu reprezentanții INP, este necesară 
suplimentarea bugetului instituției cu suma 
de 5.000 mii lei, pentru a putea avea 
capacitatea să realizeze intervențiile de 
urgență și să elaboreze proiectele de 
restaurare în anul 2019. 

Temei legal: 

Reglementările instituite prin actualul 
proiect de modificare și completare a H.G. 
nr. 593/2011, respectiv prin proiectul de 
H.G. privind stabilirea măsurilor necesare în 
vederea gestiunii, protecției și monitorizării 
monumentele istorice înscrise în Lista 
patrimoniului mondial și în Lista indicativă a 
României pentru includerea acestora în Lista 
Patrimoniului Mondial și a zonelor lor de 
protecție, 

Prevederi exprese cuprinse în Constituția 
României, în Strategia națională de apărare a 
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țării pentru perioada 2015-2019 și în 
legislația de profil privind monumentele 
UNESCO din România: 

Constituția României 

• art. 33 (3) - Statul trebuie să asigure 
păstrarea identității spirituale, sprijinirea 
culturii naționale, stimularea artelor, 
protejarea și conservarea moștenirii 
culturale, dezvoltarea creativității 
contemporane, promovarea valorilor 
culturale și artistice ale României în lume. 

• art. 108 

Strategia națională de apărare a țării 
pentru perioada 2015-2019  

• 1.3. Obiective naționale de securitate - 
promovarea identității naționale, inclusiv 
prin prezervarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și natural, precum 
și prin încurajarea responsabilă a domeniilor 
de excelență 

L. 564/2001 

• art. 5 (1) - Finanțarea lucrărilor de 
cercetare, conservare, consolidare și 
restaurare a monumentelor istorice înscrise 
în Lista patrimoniului mondial, indiferent de 
regimul de proprietate al acestora, se poate 
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face și de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Culturii și Cultelor.  

• art. 5 (2) - Finanțarea lucrărilor de 
reparație, întreținere curentă și a celor de 
punere în valoare a monumentelor istorice 
înscrise în Lista patrimoniului mondial se 
poate face și din venituri extrabugetare și din 
alocații acordate de la bugetul de stat sau de 
la bugetele locale, în limita sumelor 
prevăzute în bugetele anuale ale 
ordonatorilor principali de credite, după caz. 

Sursa de finanțare:  

Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 



122 

 

Anexa nr. 4 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 2 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

1.  MFP - Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2019 Anexa 2, se 
creditează capitolul 5000 
GRUPA 30, TITLUL III 
DOBÂNZI /art. 3 / alin 1 ALTE 
DOBÂNZI 

I.Credite de angajament 

II.Credite bugetare 

 

Propunem revizuirea 
sumei estimate la  

GRUPA 30, TITLUL III 
DOBÂNZI /art. 3 / alin 1 
ALTE DOBÂNZI 

prin alocarea sumei in lei, 
avizată în prealabil de 
Agenția Națională Anti 
Fraudă și Curtea de 
Conturi pentru stingerea 
dobânzilor acumulate cu 
privire la accesarea 
sumelor din fondul de risc 
pentru stingerea datoriilor 
private ale CJ Suceava în 
cadrul programului 
„Utilităţi şi mediu la 
standarde europene”. 

 

Cele 60 de localități din județul Suceava riscă să 
ajungă în blocaj financiar și administrativ 
oricând în următorii ani deoarece sunt în situația 
în care: 

● au de achitat rate și dobânzi aferente 
sumei de 17.261.739,95 euro până la 
rambursarea integrală a creditului; 

● investițiile realizate din credit sunt în 
fapt în proprietatea statului român - în 
anul 2009, prin aplicarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1216/2009 privind 
unele măsuri pentru finalizarea 
Programului "Utilități și mediu la 
standarde europene în județul 
Suceava”, s-au transferat cu titlu 
gratuit conductele de transport gaze 
naturale de înaltă prestune realizate de 
împrumutați, în lungime de 101,4 km, 
la Societatea Națională de Transport 

Respins la vot 



123 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

Autor: Deputat Nicolae 
Daniel Popescu, Uniunea 
Salvați România 

Gaze Naturale TRANSGAZ SA 
Mediaș; 

● datoriile afectează gradul de îndatorare a 
localităților care nu se mai pot împrumuta 
în vederea asigurării cofinanțărilor 
necesare pentru realizarea investițiilor 
prezente și viitoare;  

● pentru conductele de transport gaze 
naturale de înaltă presiune, care se află 
în domeniul public al statului se 
încasează anual redevență de la 
Societatea Națională de Transport 
Gaze Naturale “Transgaz” SA Mediaș. 

SURSA DE FINANȚARE:  

1. Secretariatul General al Guvernului - 
Capitol Autoritati publice si actiuni 
externe 

2. Fondul de rezervă al Guvernului (Capitol 
5000, Grupa/Titlu 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE)  

3. Executarea silită a creanțelor bugetare 
(capitol 5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 
ȘI ACȚIUNI EXTERNE, articol 30, alin. 
9) 

4. Art 6, alin 1, lit c) si d) din LEGEA 



124 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

bugetului de stat pe anul 2019  
Art 6, alin 7 si alin 8 

2.  MpRP - Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2019 Anexa 2, se 
crediteaza Cap. 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE 

 

Propunem alocarea a 500 
mii lei către capitol 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE 
ȘI ACȚIUNI EXTERNE 
pentru implementarea și 
înființarea “Direcțiilor 
pentru relația cu cetățenii 
din diaspora” în toate 
reședințele de județ din 
țară la sediul consiliilor 
județene.  

 

Autor: Deputat Nicolae 
Daniel Popescu, Uniunea 
Salvați România 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI: 

Înființarea “direcțiilor pentru relațiile cu 
cetățenii din diaspora” are drept scop asigurarea 
coeziunii între membrii familiilor rămase acasă 
cu cei plecați  în afara granițelor țării, asigurarea 
unui sistem informațional centralizat aflat la 
dispoziția cetățenilor, a membrilor familiilor 
aflate în diaspora sau ce urmează/intenționează a 
părăsi țara, asigurarea reprezentativității 
acestora, diseminarea proiectelor și programelor 
cu caracter cultural, educativ, artistic derulate în 
scopul promovării realităților locale dar și 
menținerea valorilor naționale și a identității 
lingvistice. Aceste direcții vor avea și un rol de 
facilitare a cooperării sectoriale și dintre cetățenii 
aflați în România și cei din alte state de 
reședință, în acest sens urmând a se asigura un 
flux informațional constant având drept scop 
inclusiv repatrierea cetățenilor români. Se va 
urmări la modul enunțiativ și nu limitativ cel 
puțin popularizarea locurilor de muncă existente 
în localități de origine a românilor plecați, a 
programelor de finanțare derulate de autorități 
având ca beneficiar direct diaspora română, 

Respins la vot 



125 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

consiliere psihopedagogică și psihologică pentru 
membrii familiilor rămase acasă, mediatizarea 
corectă și promptă a tuturor modificărilor 
legislative cu impact în viața personală a 
beneficiarilor direcți, precum anumite obligații 
fiscale etc., regimul diverselor acte de stare 
civilă, popularizarea constantă a adreselor 
asociațiilor reprezentative pentru românii din 
diaspora. 

 SURSA DE FINANȚARE:  

1. 100 mii lei - Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019 Anexa 10 (MINISTERUL 
PENTRU ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI - SINTEZA fondurilor 
alocate pe surse și pe titluri de cheltuieli 
pe anii 2017-2022) se debitează Cap. 
51.01 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE. 

2. 100 mii lei - Anexa - Ministerul 
Afacerilor Interne - Capitol bugetar 1 
(51.01) Program 4 "Servicii pentru 
cetățeni" (1849) Credite de angajament 

3. 100 mii lei - Anexa - Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale - “Finanțarea 
prestațiilor de asistență socială, a 
pensiilor pentru agricultori și a celorlalte 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

indemnizații reparatorii, precum și a 
programelor de interes national” (Cod 
802) 

4. 100 mii lei - Anexa - Administrația 
Prezidențială - “Capitol bugetar 1- 
Autoritati publice si actiuni externe” 
(51.01) sau “Capitol bugetar 2- Alte 
servicii publice generale” (54.01)  

100 mii lei - Secretariatul General al Guvernului 
- Capitol Autoritati publice si actiuni externe - 
gROwth - Contul individual de economii Junior 
Centenar 
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Anexa nr. 5 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/13 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1.  Anexa 3/13/  
Secretariatul General al Guvernului, 
Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – 
Programul stațiuni balnerare 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare cu suma de 20.700 
mii lei pentru obiectivul de investiții 
înființare stațiune balneo – climaterică 
în comuna Vizantea Livezile, județul 
Vrancea. 
  
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

În comuna Vizantea Livezile din 
județul Vrancea sunt funcționale 
șapte izvoare cu apă cu proprietăți 
curative, destinată atât curelor 
interne cât și celor externe, pentru 
tratarea bolilor de stomac, 
afecțiunilor reumatice, ginecologice 
și oculare, conform buletinelor de 
analize realizate anual de Ministerul 
Sănătății. 
Autoritățile locale dețin licența de 
exploatare a apei de la Agenția 
Națională de Resurse Minerale. SF, 
PUZ și proiectul tehnic pentru 
Înființarea stațiunii balneo-
climaterice au fost realizate și 
actualizate de Primăria Vizantea 
Livezile. 
Proprietățile curative ale izvoarelor 
din localitate au fost descoperite de 
ostașii nemți în timpul Primului 
Război Mondial. 
 
Sursa de finanţare: 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Se diminuează cu suma de 20.700 
mii lei sumele prevăzute la Anexa 
nr. 3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 

2.  Anexa 3/13/  
Secretariatul General al Guvernului, 
Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – 
Programul stațiuni balnerare 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare cu suma de 500 mii 
lei pentru Studiu de fezabilitate 
reabilitare și reîntroducere în circuitul 
balneoturistic a stațiunii Soveja, 
comuna Soveja, județul Vrancea. 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

La Soveja se face “cură de aer” încă 
din anul 1870. În anul 1901, 
prefectul judeţului Putna a obţinut 
de la Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor aprobare să construiască 
în partea de vest a satului, înspre 
Lepşa, un mic hotel de lemn cu un 
cazino alături. Minerii care scoteau 
cărbune din subterane şi se 
îmbolnăveau îşi găseau leacul 
respirând aerul cel mai curat din 
România, iar sportivii veneau serii 
la rând în cantonamente, să se 
pregătească pentru întrecerile 
oficiale. În momentul de față totul 
este în paragină, sindicatele și 
Consiliul Judetean luptandu-se în 
instanță pe rămășițele stațiunii. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 500 mii 
lei sumele prevăzute Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 



129 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 

3.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitatea Răscruci, comuna 
Bonțida, județul Cluj. 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 
serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

4.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitățile  Giula și Ciumafaia, 
comuna Borșa, județul Cluj. 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 
serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

5.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 466 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitatea Călărași Gară, comuna 
Călărași,județul Cluj. 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

adoptării. 

6.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitatea Ciucea Gară, comuna 
Ciucea, județul Cluj. . 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 
serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

7.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru realizarea obisctivului de 
investiții “Construire casă parohială” 
în comuna  Dăbâca, județul Cluj. 
 
Inițiatori: 

Pentru asigurarea unei prezențe 
stabile a preotului (preoților) în 
parohie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Guvernului. 

8.  Anexa 3/13/26 Secretariatul General al 
Guvernului/ Secretariatul de stat pentru 
culte/ cod 13 ordonator 4283422 / program 
bugetar 255- Lăcașuri de cult  
 

Se propune alocarea sumei de 4700 
mii lei pentru lucrari de refacere si 
consolidare a Ansamblului fostei 
Mănăstiri Raducanu din orasul TG. 
Ocna, jud Bacău precum si pentru 
executarea de sapaturi arheologice de 
salvare si restaurare a ruinelor  
 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr 
  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Ansamblul are in componenta sa 
Biserica ,,Buna Vestire ,,ctitorita in 
anul 1664 aflata in stare de 
functionare, turnul de intrare si zidul 
de incinta aflate in stare de 
PRECOLAPS si ruinelr 
constructiilor din incinta aflate in 
stare de COLAPS 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4700 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

9.  Anexa nr. 3/13, Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 400 mii lei pentru 
construire Biserica Ortodoxă Măureni, 
calea Timişorii nr. 43, Comuna 
Măureni, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă la dispoziţia prim-
ministrului. 
 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

10.    Alocarea sumei de 20.952 lei pentru 
solicitare bugetare, pentru posturi de 
conducere la nivelul conducerii 
cultelor, ARHIEPISCOPIA 
ARADULUI, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finanțare pentru un total e cinci 
posturi bugetate pentru personalul 
din conducerea cultelor și a 
unităților de cult, altul decât cel 
asimilat funcțiilor de demnitate 
publică, în felul următor: 
Consilier eparhial, Grad.3/Studii 
S.II, 4.122 lei. 
Consilier eparhial, Grad.4/Studii 
S.II, 4.236 lei. 
Consilier eparhial, Grad.3/Studii 
S.II, 4.122 lei. 
Consilier eparhial, Grad.4/Studii 
S.II, 4.236 lei. 
Consilier eparhial, Grad.4/Studii 
S.II, 4.236 lei.  
 
Sursa de finanţare:  Fondurile 
alocate Secretariatului General al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  
Secretariatul General al Guvernului, 

Anexa3/13/02/ 
Capitol 6701 - Cultură, Recreere şi Religie, 

Grupa 59, 
Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru  anul 2019, pentru 
unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Mirăuţi”, Str. 
Mirăuților, nr. 17, Suceava, judeţul 
Suceava – suma de 500.000 lei. 

Autor: 

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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

cult. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

12.  

Secretariatul General al Guvernului, 
Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, Recreere şi Religie, 
Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru  anul 2019, pentru 
unităţile de cult astfel: 
Reabilitare și reparații la biserica 
catolică, comuna Greci, județul Tulcea 
– suma de 450.000 lei. 

Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

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. 

Respins prin vot 
 

13.  

Secretariatul General al Guvernului, 
Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, Recreere şi Religie, 
Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, 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 400.000 lei. 
Autor: Deputat Andi-Gabriel 
GROSARU, 
 Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

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. 

Respins prin vot 
 

14.  Anexa 3/13/  
Secretariatul General al Guvernului, 
Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 5101, 

În comuna Vizantea Livezile din 
județul Vrancea sunt funcționale 
șapte izvoare cu apă cu proprietăți 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Programul stațiuni balnerare 
 
 
 

grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare cu suma de 20.700 
mii lei pentru obiectivul de investiții 
înființare stațiune balneo – climaterică 
în comuna Vizantea Livezile, județul 
Vrancea. 
  
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

curative, destinată atât curelor 
interne cât și celor externe, pentru 
tratarea bolilor de stomac, 
afecțiunilor reumatice, ginecologice 
și oculare, conform buletinelor de 
analize realizate anual de Ministerul 
Sănătății. 
Autoritățile locale dețin licența de 
exploatare a apei de la Agenția 
Națională de Resurse Minerale. SF, 
PUZ și proiectul tehnic pentru 
Înființarea stațiunii balneo-
climaterice au fost realizate și 
actualizate de Primăria Vizantea 
Livezile. 
Proprietățile curative ale izvoarelor 
din localitate au fost descoperite de 
ostașii nemți în timpul Primului 
Război Mondial. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  
20.700 mii lei sumele prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/02  Mnisterul 
Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 
 

15.  Anexa 3/13/  
Secretariatul General al Guvernului, 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 

La Soveja se face “cură de aer” încă 
din anul 1870. În anul 1901, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – 
Programul stațiuni balnerare 
 

General al Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare cu suma de 500 mii 
lei pentru Studiu de fezabilitate 
reabilitare și reîntroducere în circuitul 
balneoturistic a stațiunii Soveja, 
comuna Soveja, județul Vrancea. 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

prefectul judeţului Putna a obţinut 
de la Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor aprobare să construiască 
în partea de vest a satului, înspre 
Lepşa, un mic hotel de lemn cu un 
cazino alături. Minerii care scoteau 
cărbune din subterane şi se 
îmbolnăveau îşi găseau leacul 
respirând aerul cel mai curat din 
România, iar sportivii veneau serii 
la rând în cantonamente, să se 
pregătească pentru întrecerile 
oficiale. În momentul de față totul 
este în paragină, sindicatele și 
Consiliul Judetean luptandu-se în 
instanță pe rămășițele stațiunii. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  
500 mii lei sumele prevăzute Anexa 
nr. 3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 
 

16.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitatea Răscruci, comuna 
Bonțida, județul Cluj. 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 
serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Secretariatului General al 
Guvernului. 

17.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitățile  Giula și Ciumafaia, 
comuna Borșa, județul Cluj. 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 
serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

18.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 466 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitatea Călărași Gară, comuna 
Călărași,județul Cluj. 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 
serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

19.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Construire capelă mortuară” 
în localitatea Ciucea Gară, comuna 
Ciucea, județul Cluj. . 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente 
pentru accesul la acest tip de 
serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

20.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. 
Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru realizarea obisctivului de 
investiții “Construire casă parohială” 
în comuna  Dăbâca, județul Cluj. 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unei prezențe 
stabile a preotului (preoților) în 
parohie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

21.  Anexa 3/13/26 Secretariatul General al 
Guvernului/ Secretariatul de stat pentru 
culte/ cod 13 ordonator 4283422 / program 
bugetar 255- Lăcașuri de cult  
 

Se propune alocarea sumei de 4700 
mii lei pentru lucrari de refacere si 
consolidare a Ansamblului fostei 
Mănăstiri Raducanu din orasul TG. 
Ocna, jud Bacău precum si pentru 

Ansamblul are in componenta sa 
Biserica ,,Buna Vestire ,,ctitorita in 
anul 1664 aflata in stare de 
functionare ,turnul de intrare si zidul 
de incinta aflate in stare de 

Respins prin vot 
 



138 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

executarea de sapaturi arheologice de 
salvare si restaurare a ruinelor  
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr ,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

PRECOLAPS si ruinelr 
constructiilor din incinta aflate in 
stare de COLAPS 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4700 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

22.   
 
Legea bugetului de stat pe anul 2019 
Anexa 3/13 

Alocarea de fonduri necesare 
finalizării proiectului “Construrire 
LĂCAŞ DE CULT ORTODOX 
ÎNVIEREA DOMNULUI, ANEXĂ, 
ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE”. 
Suma: 300.000 lei 
 
Autor: Deputat Steluţa Cătăniciu-
Grup Parlamentar ALDE 

Pentru a se finaliza lucrările 
începute la data de 17.07.2012. 
 
Sursa de finanțare: Fonduri alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

23.  Anexa 3/13 
 

Lucrări de urgenţă la 50 biserici de 
lemn – în principal reparaţii la 
acoperişuri, la structurile de lemn 
afectate – suma necesara 20 mii lei/ 
biserică. 
 
Autor: Dr. Marius Pascan – Deputat 
PMP 

Acestea se afla intr-o avansata stare 
de degradare, sau sunt pericol sa 
sufere pagube insemnate din cauza 
distrugerii acoperisurilor si a 
structurii din lemn. 
 

Din lipsa 
nominalizării 
parohiilor beneficiare 
şi a sursei de 
finanţare. 

24.  Anexa 3/13  Se propune majorarea cu suma Pentru compensarea gradului de Creează discriminare 



139 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Secretariatul General al Guvernului 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Grupa 51 / art. 01 / alineat 53 - Transferuri 
din bugetul de stat catre fondul de asigurari 
sociale de sanatate pentru personalul 
monahal al cultelor recunoscute 

necesară suportării de la bugetul de 
stat a reţinerilor pentru fondul de 
asigurări sociale de sănătate asupra 
salariului brut pentru preoţii ortodocşi 
din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 
 

dificultate a activităţii acestora faţă 
de preoţii ortodocşi din ţară 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului cu suma 
corespunzătoare 

în raport cu ceilalţi 
preoţi ortodocşi  şi cu 
clerul celorlalte culte 
recunoscute. 

25.  Anexa 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Grupa 59 
/ art. 12 – Susţinerea Cultelor  

Se propune majorarea cu suma 
necesară suportării de la bugetul de 
stat a reţinerilor legale, înafara 
reţinerilor pentru fondul de asigurări 
sociale de sănătate, asupra salariului 
brut pentru preoţii ortodocşi din 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Pentru compensarea gradului de 
dificultate a activităţii acestora faţă 
de preoţii ortodocşi din ţară 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului cu suma 
corespunzătoare 
 

Aceeaşi motivare ca 
la punctul 2. 

26.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/24/22 

Varianta de ocolire Aleșd, valoare 60. 
000 lei, sursa de finanțare de la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Deputat Dehelean Silviu 
Grupurile Parlamentare ale USR din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziție 
Guvernului 

Respins prin vot 

27.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Modernizare DN 75 Lunca-Turda, 
valoare 100. 000 lei, sursa de finanțare 

Obiectiv cu impact social major. 
Sursa de finanțare: Fondul de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Anexa nr. 3/24/22 de la bugetul de stat. 
 
Autor: Deputat Dehelean Silviu 
Grupurile Parlamentare ale USR din 
Camera Deputaților și Senat 

rezervă bugetară aflat la dispoziție 
Guvernului 

28.  Anexa nr. 3/13 - SGG Se suplimentează bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 19.000 mii lei pentru 
finanțarea cheltuielilor cu personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult. 
 
Autori: 
Dp. Cocoş Vasile – PSD 
Dp. Popa Ovidiu Ştefan – PSD 
Dp. Neaţă Eugen – PSD 
Dp. Oteşeanu Daniela - PSD 
 

 Suplimentarea este necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor de natură 
salarială al personalului neclerical 
din unităţile de cult. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziția 
Guvernului 

Respins prin vot 
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Anexa nr. 6 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/14 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 
 
Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
1.  Art. 26 din lege – introducere alin. 

(3) și 
Anexa nr.3/14 – bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
capitolul 5101 AUTORITĂȚI 
PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE, 
TITLUL 51 TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI  PUBLICE 
pentru Agenția Națională de 
Cooperare Internațională pentru 
Dezvoltare (RoAid), respectiv pentru 
Asistența pentru dezvoltare alocată în 
Asistenta pentru dezvoltare alocata in 
strainatate (cod în bugetul RoAid: 
55.02.03) 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe (ordonator 
principal de credite și coordonator al 
politicii de cooperare internaţională pentru 
dezvoltare şi asistenţă umanitară a 
României) la capitolul 5101"AUTORITĂȚI 
PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE" titlul 
51 TITLUL VI "TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE" exclusiv pentru asigurarea 
subvenției de la bugetul de stat necesară 
pentru Agenția de Cooperare Internațională 
pentru Dezvoltare (RoAid) pentru 
implementarea Planului anual de cooperare 
internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă 
umanitară 2019 finanțat în cadrul bugetului 
agenției prin titlul 55 TITLUL VII "ALTE 
TRANSFERURI" cu suma de 64.470 mii lei 
prin diminuarea corespunzătoare a Fondului 
de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 
(sursa identificată). 

Subsecvent, pentru a ilustra corect 
destinația fondurilor în bugetul 
ordonatorului principal de credite, se 

În contextul Candidaturii 
României la OCDE, a 
Candidaturii României la 
obținerea locului de membru 
nepermanent în Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) 
alocat Grupului Est-European, 
pentru perioada 2020-2021, 
Președenției României la 
Consiliul Uniunii Europene în 
perioada  și a măsurilor 
Programului de Guvernare 2018-
2020, respectiv consolidarea 
diplomaţiei economice și 
relansarea relaţiilor tradiţionale, 
cu accent pe domeniul 
economic, cu ţările emergente 
din Asia, America Latină şi 
Africa, bugetul alocat pentru 
asistența oficială pentru 
dezvoltarea trebuie să prevadă 
un minim necesar pentru 
abordarea statelor partenere 
beneficiare și atingerea 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
propune introducerea unui nou alineat, 
respectiv alin. (3) la art. 26 din proiectul de 
Lege a bugetului de stat pe anul 2019, 
CAPITOLUL II Responsabilități în 
aplicarea prezentei legi, cu următorul 
conținut: 
Art. 26: (3) În bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe, la titlul 51  „Transferuri 
între unități ale administrației publice", sunt 
prevăzute, pentru anul 2019, credite 
bugetare în sumă de 75.200 mii lei și credite 
de angajament în sumă de 75.200 mii lei, 
pentru asistența oficială pentru dezvoltare, 
respectiv implementarea Planului anual de 
cooperare internaţională pentru dezvoltare şi 
asistenţă umanitară pentru anul 2019. 
 
Autorii amendamentului:  
 
Varujan Vosganian, Deputat ALDE 
 
Zamfir Daniel Senator ALDE, 
circumscripția electorală nr. 08, județul 
Brașov ) 

obiectivelor strategice.  
Totodată, România are 
responsabilitatea de stat donator 
în urma aderării la UE și 
imperativitatea atingerii țintei de 
0,33% din VNB pentru ODA 
conform angajamentelor de țară 
asumate la nivel internațional 
(Agenda 2030 a ONU) nu se 
poate realiza decât prin creșteri 
graduale pentru perioada 2019 - 
2030, fără a presiona bugetele 
anuale. 

Planul anual de cooperare 
internațională pentru dezvoltare 
și asistență umanitară 2019, 
având un total de 75.200 mii lei, 
a fost avizat în cadrul ședinței 
extraordinare a Comitetului 
consultativ în domeniul 
cooperării internaţionale pentru 
dezvoltare şi asistenţă umanitară 
din data de 01.02.2019 în 
conformitate cu prevederile alin. 
(2) art. 9  din Legea nr. 
213/2016 privind cooperarea 
internaţională pentru dezvoltare 
şi asistenţă umanitară. 
În cadrul proiectului de buget de 
stat pentru anul 2019 aprobat la 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
nivelul Guvernului, a fost 
aprobată doar suma de 10.730 
mii lei pentru ODA, o creștere 
de 5,5% față de anul 2018 – 
primul an de funcționare a 
RoAid, an cu o execuție 
bugetară de 98,2% dovedind 
astfel, capacitatea de a 
implementa proiecte. Activitățile 
Agenției RoAid constituie în 
acest moment un vector 
important în promovarea 
candidaturii României la 
Consiliul de Securitate al ONU 
și în procesul de aderare al țării 
noastre la OECD. Si, nu în 
ultimul rând, dispune de un 
potențial considerabil de 
diplomație economică pentru 
promovarea intereselor 
economice românești prin 
intermediul asistenței oficiale 
pentru dezvoltare (practică 
folosită de mai mulți ani de mari 
donatori cu tradiție). 
 
Sursa de finanțare: Fondului 
de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului/ bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice  
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
2.  Anexa nr. 3/14/02, Capitolul 

5101„Autorități publice și acțiuni 
externe", Grupa 10, Titlul I „Cheltuieli 
de personal”,  
Grupa 20, Titlul II „Bunuri și servicii” 

Se suplimentează creditele bugetare în anul 
2019 cu suma de 4.750 mii lei din care: 750 
mii lei la Grupa 10, Titlul I „Cheltuieli de 
personal” și 4.000 mii lei la Grupa 20, Titlul 
II „Bunuri și servicii”.  
În mod corespunzător se modifică celelalte 
anexe la 
bugetul Ministerului Afacerilor Externe, 
după caz. 
 
Autor:  
Deputat Eugen TOMAC Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
operaționalizării institutelor a 
căror organizare și funcționare 
este în întârziere, precum 
Institutul Cultural Român Kiev, 
inclusiv filiala de la Cernăuți și 
Institutul Cultural Român 
Belgrad. 
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. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
creditelor bugetare în anul 2019 
cu suma de 4.750 mii lei de la 
Anexa nr.3/16/02, Capitolul 
5101 „Autorități publice și 
acțiuni externe”, Grupa 20, 
Titlul II „Bunuri și servicii”, 
Articolul 01 „Bunuri și servicii”, 
Alineatul 30 „Alte bunuri si 
servicii pentru întreținere si 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 



145 

 

Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
funcționare”. 

3.  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 20.000 mii lei pentru suplimentarea 
personalului consular. 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul PMP  

Reducerea taxelor consulare de 
la 1 februarie 2017, cu 
aproximativ 66,67% faţă de anul 
precedent, a afectat activitatea 
misiunilor diplomatice în 
Diaspora, mai ales organizarea 
consulatelor itinerante, deoarece 
personalul aferent era plătit din 
taxele de urgenţă în cauză. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
prin redistribuirea fondurilor din 
alte capitole bugetare. 
 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 

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

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
pentru extinderea rețelei consulare prin 
înfiinţarea unui birou consular în zona 
Ungheni. 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul PMP  

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou birou 
consular în zona Ungheni se  
justifică ţinând cont de numărul 
mare de persoane repuse în 
drepturile de cetățeni români din 
zonă, ce ar putea avea astfel 
posibilitatea depunerii 
jurământului de credință la 
Ungheni. 
Jurământul de credință poate fi 
depus doar la Bălți, Chișinău și 
Cahul, ceea ce provoacă mari 
incomodități și cozi 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
interminabile. Biroul consular de 
la Ungheni a fost creat în scopul 
de a servi cât mai bine locuitorii 
din regiune, însă, pentru a-și 
atinge obiectivul stabilit, este 
necesară extinderea ariei 
serviciilor consulare pentru a 
putea răspunde cererilor din 
zona Ungheni. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare. 

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

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei 
în vederea continuării procesului de 
deschidere a Institutului Cultural Român 
Kiev, cu filială la Cernăuți, a Institutului 
Cultural Român Moscova, a Institutului 
Cultural Belgrad și a Institutului Cultural 
Atena, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor  Hotărârii de Guvern nr. 
492/2004. 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul PMP  

ICR Kiev deţine baza legală 
internă de înfiinţare, încă din 
anul 2007, partea română 
înştiinţând partea ucraineană 
despre deschiderea ICR Kiev, cu 
filială la Cernăuți. ICR Moscova 
urma să fie deschis foarte 
curând, potrivit asigurărilor 
MAE. De asemenea, cadrul legal 
privind ICR Belgrad și ICR 
Atena (Hotărârea de Guvern nr. 
492/2004) trebuie aplicat. 
Se solicită majorarea sumei în 
vederea continuării procesului 
de deschidere a celor patru ICR-

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
uri – proces stopat odată cu 
schimbările produse în 
organigrama MAE. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare. 

6.  Articolul 27^1/anexa 3/14/02 capitolul 
5401/ titlul 55/ articolul 02/ alineatul 
03 

Se introduce un articol nou: 
Art. 27^1 
(1) În bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, la capitolul 54.01 “Alte servicii 
publice generale”, titlul 55 “Alte 
transferuri”, alineatul “Asistență pentru 
dezvoltare alocată în străinătate”, este 
cuprinsă suma de 26.619 mii lei pentru 
finanțarea de către Republica Moldova a 
lucrărilor la instituții de cultură și 
patrimoniu, în baza asistenței pentru 
dezvoltare. 
 (2) În bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, la capitolul 54.01 “Alte servicii 
publice generale”, titlul 55 “Alte 
transferuri”, alineatul “Asistență pentru 
dezvoltare alocată în străinătate”, este 
cuprinsă suma de 1.401 mii lei ca 
suplimentare pentru finanțarea de către 
Ucraina a lucrărilor la instituții de cultură și 
patrimoniu, în baza asistenței pentru 

Din 2007 de când a devenit 
membru al Uniunii Europene, 
prinicipalul stat către care 
România a direcționat bugetul 
asistenţei pentru dezvoltare a 
fost Republica Moldova. 
Fondurile au fost alocate în 
special pentru ameliorarea 
calităţii serviciilor medicale la 
naştere, susţinerea păturilor 
sociale vulnerabile, educaţia 
preşcolară şi prezervarea 
patrimoniului cultural. În 
continuare eforturilor depuse 
până în prezent propunem 
alocarea de fonduri pentru 
următoarele obiective: 
1. Lucrări de finisaje interioare 
și exterioare ale Teatrului 
muzical-dramatic „Bogdan 
Petriceicu-Hașdeu” din Cahul. 

Există proiecte în 
derulare, majoritatea 
în Republica 
Moldova 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
dezvoltare. 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor - Viorel– deputat neafiliat 
Banias Mircea Marius– deputat neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat 
neafiliat 
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat neafiliat 
Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Dobre Mircea – Titus – deputat neafiliat 
Durbacă Eugen – deputat neafiliat 
Huncă Mihaela – deputat neafiliatâ 
Meiroșu Marilena – Emila– deputat 
neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat neafiliat 
Podașcă Gabriela – Maria – deputat 
neafiliată 
Spînu Ion – deputat neafiliat 
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 
Mocialcă Ion – deputat neafiliat 
Petric Octavian – deputat neafiliat 
Pop Georgian – deputat neafiliat 
Tudose Mihai – deputat neafiliat 
Vlăducă Oana – Silvia – deputat neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat 
 

Anterior a fost alocată suma de 
800 000 de euro din grantul 
oferit de Guvernul României 
2012-2015, pentru construcția 
unui nou sediu al teatrului, iar 
acum, urmează a fi efectuate 
lucrările de dotare cu mobilier, 
echipament de iluminare, etc. 
2. Lucrări pentru proiectarea și 
demararea procesului de 
renovare al Teatrului Național 
„Mihai Eminescu” din Chișinău. 
Teatrul Naţional din Chişinău 
este prima instituție teatrală de 
expresie română din Basarabia, a 
fost inaugurat oficial la 6 
octombrie1921, fiind creat 
printr-o Hotărâre de guvern 
semnată de ministrul Cultelor şi 
Artelor, Octavian Goga. Printre 
directorii teatrului din perioada 
interbelică a fost și marele poet, 
George Topîrceanu. 
3. Continuarea lucrărilor de 
renovare ale interiorului Sălii cu 
Orgă, care este Centrul Naţional 
al Muzicii de Cameră din 
Chişinău. Primul grant de 1 
milion de euro oferit de către 
Guvernul României 2012-2015 a 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
fost utilizat pentru renovarea 
exteriorului clădirii. Edificiul 
necesită continuarea lucrărilor 
de renovare pe interior. 
4. Lucrări pentru proiectarea și 
demararea procesului de 
renovare al Academiei de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice 
din Chișinău. La 27 martie 1918 
sală festivă a edificiului a 
găzduit adunarea în care s-a 
votat Actul Unirii. Actualmente, 
una dintre cele mai frumoase 
clădiri istorice din capitală, se 
află într-o stare deplorabilă. 
5. Lucrări pentru proiectarea și 
demararea procesului de 
renovare al Casei Aron Pumnul 
– Cernăuți. 
În 2018, s-au împlinit 200 de ani 
de la nașterea lui Aron Pumnul, 
marele îndrumator și gazda lui 
Mihai Eminescu în timpul 
studiilor gimnaziale ale poetului 
la Cernăuți. Casa memorială 
Aron Pumnul aparține 
patrimoniului cultural românesc. 
Până în prezent nu a beneficiat 
de nici un ajutor din partea 
statului roman. 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
Sursa de finanțare:  
Sumele suplimentare vor fi 
alocate din bugetul Autorității 
Electorale Permanente din 
subvenția alocată finanțării 
partidelor politice, în cuantum 
de 409.000 mii lei bugetul 
propus pentru 2019. 

7.  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. 
 
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 8000/ Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Pentru toate zonele 
unde nu există 
ambasadă, cetăţenii 
români se pot adresa 
oricărui consulat ori 
oficiu consular 
existent al ţărilor 
membre UE 

8.  Ministerul Afacerilor Externe Suplimentarea bugetului Ministerul Este necesară deschiderea unui Supus votului 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
Anexa 3/14 Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei pentru 

înființarea unui birou consular în Aarhus, 
Danemarca. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

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 

amendamentul a fost 
respins 

9.  Ministerul Afacerilor Externe 
Anexa 3/14 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei pentru 
înființarea unui birou consular în Tenerife, 
Spania. 
 
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. 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
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 

10.  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 Cernăuți. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Actualul spațiu în care își 
desfășoară activitatea Consulatul 
General al României la Cernăuți 
este insuficient, neconform 
pentru o imagine reprezentativă 
a României. 
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 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Sunt prevăzuţi bani 
pentru căutarea altei 

clădiri 

11.  MAE - Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019 Anexa MAE, se creditează 
capitol bugetar 51.01 ”Autoritati 
publice și acțiuni externe”, COD 655 - 
Program Asigurarea reprezentării 
diplomatice și realizarea obiectivelor 

Alocarea a 50 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, ambasadei și 
consulatelor României din UK, ITALIA, 
SPANIA, GERMANIA 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 

Sumele sunt necesare pentru 
plata contravalorii activității de 
asistență juridică prestate de 
avocații recomandați de către 
consulatele și ambasada 
României (Art.61 Plx.739/2018 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
de politică externă a României în 
concordanță cu interesele României 
conforme cu statutul de stat membru 
U.E. 

Uniunea Salvați România Proiect de lege privind 
activitatea consulară) pentru 
cazuri sociale în care cetățenii 
români sunt victime ale 
abuzurilor (ale unor sisteme 
juridice) cum ar fi spre exemplu 
în anumite cazuri de adopție dar 
și în situația abuzurilor din 
partea unor angajatori. 
Numărul de cazuri în care 
cetățeni români sunt abuzați de 
către angajatorii lor, prin munca 
la negru sau prin nerespectarea 
clauzelor din contractul de 
muncă se menține într-o 
constantă ascendentă. Serviciile 
oferite de consulate în acest 
moment se limitează la punerea 
în legatură cu juriști/avocații 
acreditați agreați. În multe 
situații, persoanele afectate nu 
dispun de venituri suficiente 
pentru a plăti aceste consultații 
și prin urmare este nevoie a se 
acoperi cel puțin primele luări de 
contact și informări cu avocații. 
Personalul consular se 
presupune ca are discernământul 
necesar pentru a putea decide 
asupra cazurilor în care se impun 
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crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
astfel de intervenții iar plățile se 
vor face în temeiul contractelor 
încheiate între beneficiarul 
serviciului și prestator și în 
prezența dovezii scrise a 
serviciului efectiv prestat și 
direct prestatorului. 
SURSA DE FINANȚARE: 

1. 50 mii lei - debitarea 
bugetului MRP 
Centenarul 2018 - 
păstrarea și promovarea 
ideii de apartenență la 
identitatea românească, 
promovarea imaginii 
României și educația 
tinerei generații în 
spiritul respectului față 
de valorile românești - 
Legea Bugetului de Stat 
pe anul 2019 Anexa 10 
(MINISTERUL 
PENTRU ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI - 
SINTEZA fondurilor 
alocate pe surse și pe 
titluri de cheltuieli pe 
anii 2017-2022) se 
debitează Cap. 51.01 
AUTORITĂȚI 
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Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 
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Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
PUBLICE ȘI ACȚIUNI 
EXTERNE. 

50 mii lei - Secretariatul General 
al Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni 
externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior 
Centenar 

12.  MAE - Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019 Anexa MAE, se creditează 
capitol bugetar 51.01 ”Autoritati 
publice și acțiuni externe”, COD 655-
Program Asigurarea reprezentării 
diplomatice și realizarea obiectivelor 
de politică externă a României în 
concordanță cu interesele României 
conforme cu statutul de stat membru 
U.E. 
 

Alocarea a 250 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, pentru 
asigurarea plății personalului din cadrul 
ambasadelor și consulatelor României 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați România 

Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de 
personal din ambasadele și 
consulatele României, pentru 
continuarea activității 
consulatelor itinerante, ca 
urmare a eliminării taxelor 
consulare. 
SURSA DE FINANTARE:  

1. 100 mii lei - 
ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol 
bugetar 53.01 - Cecetare 
fundamentala si cercetare 
dezvoltare - Program 2. 
Dezvoltarea sistemului 
economic, social si 
juridic al Romaniei, 
consolidarea pozitiei si 
rolului Romaniei în 
Uniunea Europeana, 
precum si dezvoltarea 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
societatii informationale 
-societatea cunoasterii 

150 mii lei - Secretariatul 
General al Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni 
externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior 
Centenar 

13.  MAE - Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019 Anexa MAE, se creditează 
capitol bugetar 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, COD 655 - 
Program Asigurarea reprezentării 
diplomatice și realizarea obiectivelor 
de politică externă a României în 
concordanță cu interesele României 
conforme cu statutul de stat membru 
U.E. 

Alocarea sumei de 250 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, pentru 
înființarea unui Centru de asistență pentru 
pesoanele vulnerabile la trafic și exploatare 
prin muncă          (pilot pentru Italia, Regatul 
Unit al Marii Britanii). 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați România 

Potrivit unui raport din 2016 al 
Consiliului Europei, în perioada 
2011-2015, numărul total al 
victimelor traficului de persoane 
provenite din România a fost de 
4.622. Majoritatea au fost femei 
(66%), iar copiii au reprezentat 
34,5% din numărul total al 
victimelor. Principala formă de 
exploatare a fost cea sexuală 
(pentru 54% dintre victime), 
urmată de exploatarea prin 
muncă (34%) și cerșetoria 
forțată (6%). Principalele țări de 
destinație ale acestora au fost 
Italia, Spania, Germania, Franța, 
Grecia, Polonia și Marea 
Britanie. 
În acest context, obligația 
României de a lua măsuri 
urgente și mai hotărâte ca până 
acum în materie de prevenire, 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
combatere și sancționare a 
traficului de persoane se impune 
cu necesitate. Dat fiind că este 
un fenomen de o gravitate și 
amploare îngrijorătoare, cu 
consecințe greu de remediat în 
plan individual și social, este 
imperios necesar a se lua măsuri 
cat mai concrete cu respectarea 
legislației europene și a cadrul 
legal-instituțional național ce 
permit și încurajează acest lucru. 
SURSA DE FINANȚARE:  
250 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 
53.01 - Cecetare fundamentala si 
cercetare dezvoltare - Program 
2. Dezvoltarea sistemului 
economic, social si juridic al 
Romaniei, consolidarea pozitiei 
si rolului Romaniei în Uniunea 
Europeana, precum si 
dezvoltarea societatii 
informationale -societatea 
cunoasterii 

14.  Ministerul Afacerilor Externe,  
 
Anexa 3/14/02//5001/20/01/30/Titlul 
II 

Alocarea a 30 000 mii lei pentru extinderea, 
imbunatatirea, refacerea spatiilor pentru un 
numar semnificativ de misiuni diplomatice. 
 
Autor: Sen. Radu Mihail, USR  

Suma este necesară pentru 
finanțarea unei campanii de 
ridicare a niveluli de calitate al 
serviciilor consulare prin 
adaptarea/extinderea 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articol din lege/ anexa/ capitol/ 
paragraf/ grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii  

(numai pt. comisii) 
 corespunzatoare a spatiilor de 

lucru, atat pentru salariatii MAE 
cat si pentru public precum si 
prin renovarea spatiilor cu 
impact unde este necesar. 
Aproximativ10 consulate de 
extins si una sau doua misiuni sa 
suporte lucrari intense, de  
exemplu pentru prezervarea 
patrimoniului (Paris) 
 
Sursa de finantare: 
Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 
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Anexa nr. 7 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/15 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bistra, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
2.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bocicoiu Mare, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

3.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdan Vodă, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

4.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boiu Mare, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Senator independent 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

5.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Botiza, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

6.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Budeşti, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

7.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Călineşti, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

8.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Câmpulung la Tisa, județul 
Maramureş” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

9.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cerneşti, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

10.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cicârlău, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

11.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coaş, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

12.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coltău, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

13.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Copalnic-Mănăştur, județul 
Maramureş” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

14.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 



170 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Coroieni, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

 

15.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cupşeni, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

16.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Deseşti, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

17.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăviţa, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

18.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fărcaşa, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

19.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gârdani, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

20.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
 



175 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Giuleşti, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

21.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Groşi, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
 



176 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

22.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Groşii Ţibleşului, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

23.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ieud, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

24.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lăpuş, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locală – Etapa II. 
 

25.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Leordina, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

26.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mireşu Mare, județul Maramureş” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

27.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moisei, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

28.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oarţa de Jos, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

29.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ocna Şugatag, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
 



183 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

30.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ocneşti, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
31.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Petrova, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

32.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienile de sub Munte, județul 
Maramureş” cu suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

33.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienile Izei, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Senator independent 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

34.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Recea, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

35.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Remetea Chioarului, județul 
Maramureş” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

36.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Remeţi, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

37.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Repedea, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

38.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rona de Jos, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

39.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rona de Sus, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

40.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rozavlea, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

41.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ruscova, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

42.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săcălăşeni, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

43.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Săcel, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

 

44.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sălsig, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

45.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săpânţa, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

46.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sarasău, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

47.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Satulung, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

48.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Şieu, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

49.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Şişeşti, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

50.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Strâmtura, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

51.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Suciu de Sus, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
 



201 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

52.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vadu Izei, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

53.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Chioarului, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locală – Etapa II. 
 

54.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vima Mică, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

55.  Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire Cămin Cultural pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Dunăreni, comuna Aliman,  
nu  dispune  de o locaţie în care 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

localitatea Dunăreni, comuna Aliman”, 
cu suma de 1.300 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

locuitorii să poată desfăşura  întâlniri sau 
diverse  activităţi cu caracter cultural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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. 

56.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în 3/15 Anexa  a 
obiectivului de investiţii "Pictare 
Biserica Ortodoxa în satul Nisipari, 
comuna Castelu", cu suma de 200 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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. 

Respins prin vot 
 

57.  Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala de 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea amendamentului 

Respins prin vot 
 



205 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

sport la Liceul Teoretic Cobadin”, cu 
suma de 833 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

întrucât, în lipsa unei săli adecvate, cei 
peste 1.300 de elevi desfăşoară ora de 
educaţie 
fizica în aer liber. 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 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. 

58.  Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Alimentare 
gaze în comuna Corbu, judeţul 
Constanta”, cu suma de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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 și Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia 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. 

59.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 
 

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. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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 și Administrației 
Publice prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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. 

60.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Dispensar 
în satul Vadu, comuna Corbu”, cu 
suma de 450 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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 și Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

de Guvernul României la data de 18 
ianuarie 2017, publicat în Monitorul 
Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

61.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Bretele de 
legătura între localitatea Cumpăna si 
Şoseaua de Centură Ovidiu – Agigea”, 
cu suma de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât există pericolul ca localitatea 
Cumpăna să rămână izolată în condiţiile 
în care podul devine impracticabil. 
Comuna are peste 15.000 de locuitori şi 
peste 6000 de autovehicule.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 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. 

Respins prin vot 
 

62.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Grădiniţă” 
în localitatea Cumpăna, cu suma de 

Motivaţia amendamentului 
În localitatea Cumpăna există peste 300 
de copii care nu au loc în actualele 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

grădiniţe, motiv pentru care nu 
frecventează învăţământul preşcolar.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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. 

63.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Renovare 
Biserică în localitatea Lespezi, comuna 
Dobromir”, cu suma de 450 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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 și Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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alineat 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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. 

64.  Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Alimentare 
cu apă şi canalizare în comuna 
Dobromir”, cu suma de 11.250 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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 și Administrației 
Publice 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. 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
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65.  Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala de 
sport la Şcoala Generală Eforie Nord”, 
cu suma de 833 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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.  
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 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. 

Respins prin vot 
 

66.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15   

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. 
 
 
Autor: 

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 faptul că 
spitalul din localitate  deservește atât 
bolnavii din Hârșova cât și din 
localitățile limitrofe, pe o rază de 60 de 

Respins prin vot 
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Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

km. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

67.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Cantina 
socială în comuna Mereni, judeţul 
Constanţa”, cu suma de 900 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 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 

Respins prin vot 
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Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
68.  Anexa 3/15 

 
Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Achiziţie 
utilaj deszăpezire şi curăţenie stradală 
în comuna Mereni”, cu suma de 225 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 
 

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: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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. 

Respins prin vot 
 

69.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fonduri Europene 

Introducerea în Anexa 3/15   a 
obiectivului de investiţii “Extindere 
reţea de apă potabilă în localitatea 
Mihai Viteazu şi înfiinţarea reţelei de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară realizarea rețelei de apă 
potabilă în localitatea Sinoe, deoarece 
locuitorii nu beneficiază de apă potabilă. 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
 

apă potabilă în localitatea Sinoe ", cu 
suma de 2.250 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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 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 și Administrației 
Publice 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. 

70.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15  a 
obiectivului de investiţii "Realizare 
reţea de canalizare şi staţie de epurare 
în localităţile Mihai Viteazu şi Sinoe, 

Motivaţia amendamentului:Realizarea 
unui sistem de canalizare în localitățile 
Mihai Viteazu și Sinoe pentru apele 
menajere evacuate de la locuințe 

Respins prin vot 
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judeţul Constanţa", cu suma de 7.128 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

individuale, unități publice și sociale, 
unități culturale, școli, unități 
economice, este necesară în 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 și Administrației 
Publice 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. 

71.  Anexa 3/15 
 

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.   
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

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 și Administrației Publice prin 

Respins prin vot 
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/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP 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. 

72.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Canalizare în comuna Peştera”, cu 
suma de 9.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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 și Administrației 
Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 
25 ianuarie 2017. 

73.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sală de 
sport în comuna Săcele, judeţul 
Constanţa”, cu suma de 500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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 și Administrației 
Publice 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. 

Respins prin vot 
 

74.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Renovare 
dispensar comunal în Săcele”, cu suma 
de 90 mii lei. 
 

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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

ani.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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. 

75.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 a 
obiectivului de investiţii ”Renovare 
dispensar medical”, cu suma de 150 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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 și Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia 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. 

76.  Anexa 3/15 
 
 

Introducerea in Anexa 3/15 
a obiectivului de investitii ”Alimentare 
cu gaze in comuna Saligny, judetul 
Constanta”, cu suma de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului 
Se impune introducerea alimentării cu 
gaze în comuna Saligny, deoarece 
majoritatea gospodăriilor se încălzesc cu 
combustibil solid.  
La o distanţă de numai 17 km, în 
municipiul Medgidia, se află conducta 
de gaze. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  
 

77.  Anexa 3/15 
 

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. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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 și Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

ianuarie 2017, publicat în Monitorul 
Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

78.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Reparaţii şi extindere sediu Primărie 
comuna Mihail Kogălniceanu”, cu 
suma de 2.797 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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 și Administrației Publice 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. 

Respins prin vot 
 

79.  Anexa 3/15 Introducerea în Anexa 3/15 Motivaţia amendamentului Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 a obiectivului 
”Branşamente de apă şi racorduri, 
comuna Mihail Kogălniceanu”, cu 
suma de 1.300 mii lei. 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

În comuna Mihail Kogălniceanu există 
reţea de apă, însă nu poate fi folosită din 
lipsa branşamentelor şi a racordurilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 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. 

 

80.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construcţie 
grădiniţă în oraşul Negru Vodă”, cu 
suma de 1.440 mii lei. 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Oraşul Negru Vodă are o populaţie de 
aproximativ 6000 de locuitori, însă 
comunitatea se confruntă cu problema 
lipsei unei grădiniţe cu program 
prelungit.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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. 

81.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 23 
August, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

82.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Adamclisi, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

83.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Agigea, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

84.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Albeşti, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
85.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Aliman, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

86.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Amzacea, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

87.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băgăganu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
88.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Castelu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

89.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cerchezu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

90.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Chirnogeni, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
91.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciobanu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

92.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciocârlia, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
 



231 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

93.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cobadin, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
94.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cogealac, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

95.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Comana, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

96.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Corbu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

97.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Costineşti, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

98.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Crucea, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

99.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cumpăna, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

100.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

„Construirea unei creșe în comuna 
Cuza Vodă, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

101.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Deleni, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

102.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dobromir, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

103.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Dumbrăveni, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

104.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fântânele, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

105.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gârliciu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

106.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghindăreşti, judeţul Constanţa” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

107.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grădina, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

108.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horia, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

109.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Independenţa, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

110.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna Ion 
Corvin, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

111.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Istria, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

112.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Limanu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

113.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lipniţa, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

114.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lumina, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

115.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mereni, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

116.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mihai Viteazu, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
 



247 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

117.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

118.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mircea Vodă, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

119.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

120.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oltina, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

121.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ostrov, judeţul Constanţa” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

122.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pantelimon, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

123.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pecineaga, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

124.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

„Construirea unei creșe în comuna 
Peştera, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

125.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poarta Albă, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

126.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rasova, , judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
127.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săcele, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

128.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Saligny, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

129.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Saraiu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

130.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Seimeni, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

131.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Siliştea, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

132.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Târguşor, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

133.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Topalu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

134.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Topraisar, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

135.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tortoman, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

136.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tuzla, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

137.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Valu lui Traian, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

138.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vulturu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

139.  Anexa nr. 3 / 15  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, 
Bdul Chimiei nr. 75-77-78-79-81”, 
Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cu suma 
de 6.235 mii lei 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

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 un 
răspuns pozitiv până la acest moment. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

Respins prin vot 
 

140.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii „Construire 
locuinte colective in zona Gradinari, 
216 locuinţe locative” cu suma de 
55.030 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul 
Iaşi 

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 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

141.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,,Construire 
locuințe pentru tineri zona Grădinari 4 
tronsoane, 72 unități locative” cu suma 
de 10.531 mii lei, Municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi 
 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Municipiul Iași a demarat încă o etapă în 
cadrul proiectului general de construire 
de locuințe sociale și pentru tineri în 
zona Grădinari. Astfel a fost încheiat 
contractul de lucrări în valoare totală de 
10.531 mii lei pentru construirea de 
locuințe pentru tineri = 4 tronsoane de 
bloc cu un număr total de 72 de 
apartamente. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

Respins prin vot 
 

142.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,,Canal 
evacuare ape pluviale zona Cicoarei” 
cu suma de 842,43 mii lei, Municipiul 
Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Pentru îmbunătățirea calității mediului 
înconjurător, a condițiilor de viață ale 
populației și eliminarea parțială a 
surselor de poluare din zona Cartierului 
Cicoarei (cuprinsa între râul Bahlui și 
str. Cicoarei), Municipiul Iași a procedat 
la contractarea lucrărilor pentru 
realizarea unui canal de evacuare ape 
pluviale din zona sus menționată, în 
lungime de 688,38 m. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

143.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,,Modernizare, 
extindere și dotare Creșa nr. 1” cu 
suma de 2.419.592 mii lei, Municipiul 
Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma necesară pentru modernizarea, 
extinderea și dotarea Creșei nr. 1 
Proiectul a trecut deja de prima etapă, 
fiind deja aprobaţi indicatorii tehnico-
economici și devizul general al 
obiectivului de investiție prin HCL 
75/06.03.2017 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

144.  Anexa nr. 3 / 15 Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,, Modernizare 
și dotare Creșa nr. 10” cu suma de 
1.782.340 mii lei, Municipiul Iaşi, 
judeţul Iași 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma necesară pentru modernizarea și 
dotarea Creșei nr. 10 
Proiectul a trecut deja de prima etapă, 
fiind deja aprobaţi indicatorii tehnico-
economici și devizul general al 
obiectivului de investiție prin HCL 
76/06.03.2017 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

145.  Anexa nr. 3 / 15 Se propune alocarea sumei de 70.000 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Sala polivalentă în Municipiul Iaşi”, 
judeţul Iaşi  

Municipiul Iaşi s-a implicat activ în 
susţinerea proiectului pentru construirea 
„Sală polivalentă în Municipiul Iaşi”. 
Terenul, în suprafaţă de 54.000 mp, este 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
Autorul amendamentului:  
 
Movilă Petru  – Deputat PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amplasat în Zona Moara de Vant, liber 
de sarcini, deţinut în baza titlului de 
proprietate nr. 186538/04.11.2004. 
 
Până la această dată, pentru construcţia 
sălii polivalente au fost parcurse 
următoarele etape: 
 

- A fost emis certificatul de 
urbanism nr.126/2018 pentru 
elaborarea Planului Urbanistic 
Zonal – Sală polivalentă 

- Au fost elaborate studiile 
aferente Planului Urbanistic 
zonal  

- Documentaţia a fost analizată în 
CTATU unde a fost emis avizul 
de oportunitate  

- S-a desfăşurat etapa de informare 
a publicului 

- S-au obţinut toate avizele 
solicitate prin certificatul de 
urbanism 

 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
 

146.  Anexa nr. 3 / 15 Se propune alocarea sumei de 26.000 Municipiul Iaşi este principalul centru Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Bazin de înot acoperit”, Municipiul 
Iasi, judeţul Iaşi  
 
 
Autorul amendamentului:  
 
Movilă Petru  – Deputat PMP 
 
 
 
 

urban din nord-estul României şi al 
doilea oraş ca mărime din ţară, unde 
funcţionează un liceu cu profil sportiv 
precum şi Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport din cadrul Universităţii 
Alexandru Ioan Cuza Iaşi. 
 
Prin Hotărârea de Consiliu Local nr 
235/31.07.2014 s-a aprobat trecerea 
obiectivului de investiţii „Bazin de înot 
acoperit” – Complex Studenţesc „Tudor 
Vladimirescu” din proprietatea 
Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” către Primăria Iaşi. 
 
Având în vedere că Municipiul Iaşi nu 
dispune de un bazin de înot acoperit 
necesar desfăşurării de activităţi 
competiţionale şi didactice, finalizarea 
acestui obiectiv ar conduce la: 
 

- Oportunitatea valorificării 
lucrărilor deja existente 

- Crearea unui spaţiu permanent 
care să confere condiţiile 
necesare dezvoltării armonioase 
a tinerilor şi nu numai 

- Posibilitatea organizării de 
competiţii sportive de nataţie şi 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

polo, fapt care ar conduce la 
accederea Municipiului Iaşi în 
circuitul sportiv naţional şi 
internaţional 

 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
 

147.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  

 

Se propune majorarea cu suma de 
9.773 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru “Modernizare drum 
comunal DC86 Iernut-Sălcud, jud. 
Mureș”  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum și reducerea poluării aerului, 
reducerea consumului de carburanți auto 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului  

Respins prin vot 
 

148.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
7.000 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construcție locuințe 
sociale pentru tineret (ANL) în oraşul 
Iernut, jud. Mureş” 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Construirea de locuinţe sociale – 
locuinţe cu chirie subvenționată, 
destinate unor categorii de 
persoane defavorizate prevăzute 
de lege, cărora nivelul de 
existență nu le permite accesul la 
o locuință în proprietate sau 
închirierea unei locuinţe în 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

condiţiile pieţei 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

149.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
4.500 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Amenajare pistă de 
biciclete pe digul artificial de 
împrejmuire al orașului Iernut, jud. 
Mureş” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului: 
Dezvoltarea modalităţilor de 
transport alternativ, precum și 
îmbunătăţirea infrastructurii 
urbane 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

150.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
9.772 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Rețea de canalizare și 
branșamente în satul Cipău, UAT 
Iernut, județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea calității vieții 
cetățenilor, prin îmbunătățirea 
apei de suprafață și subterană 
prin stoparea evacuării directe a 
apelor uzate, precum și  reducerea 
semnificativă a poluării apei 
freatice și a apei de suprafață în 
zonă 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 

Respins prin vot 
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alineat 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Guvernului 
151.  Anexa 3/15/2  

Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
5.871 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Proiectarea și 
execuția lucrărilor de Reabilitare rețea 
de distribuție apă potabilă și canalizare 
în cartierul Mihai Eminescu Nou din 
orașul Iernut, județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivația amendamentului: 
Creșterea calității vieții 
cetățenilor, prin îmbunătățirea 
apei de suprafață și subterană 
prin stoparea evacuării directe a 
apelor uzate, precum și  reducerea 
semnificativă a poluării apei 
freatice și a apei de suprafață în 
zonă 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

152.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 237 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice pentru 
„Extindere rețea de canalizare 
menajeră și reabilitare rețea de apă 
potabilă strada Maior Tiberius Petre, 
oraș Iernut, județ Mureş” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea calității vieții 
cetățenilor, prin îmbunătățirea 
apei de suprafață și subterană 
prin stoparea evacuării directe a 
apelor uzate, precum și  reducerea 
semnificativă a poluării apei 
freatice și a apei de suprafață în 
zonă 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

153.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  

Se propune majorarea cu suma de 
2.098 mii lei a Bugetului 

Motivaţia amendamentului: 
Crearea unui cadru optim pentru 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administrației 
Publice  
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Reabilitarea și 
modernizarea Interioară Casa de 
Cultură Iernut, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.9A, Iernut, jud. Mureş” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

diversificarea activităților socio-
culturale și îmbunătățirea serviciilor în 
vederea creșterii nivelului de cultură a 
cetățenilor 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

154.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
2.046 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construire trotuare și 
căi de acces în satul Cipău din orașul 
Iernut, județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
siguranța circulației pietonale 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

155.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
2.035 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Modernizare străzi în 
satul Sf. Gheorghe din orașul Iernut, 
județ Mureș” 
 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum și reducerea poluării aerului, 
reducerea consumului de carburanți auto 
 
Sursa de finanţare: 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

156.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor 
Europene 

Se propune majorarea cu suma de 
2.100 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Modernizare străzi și 
parcări Oraș Iernut din orașul Iernut, 
județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum și reducerea poluării aerului, 
reducerea consumului de carburanți auto 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

157.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
7.384 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construire sistem 
public integrat de canalizare a apelor 
menajere în Comuna Chețani, Județul 
Mureș, localitățile Grindeni şi 
Hădăreni” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea calității vieții 
cetățenilor, prin îmbunătățirea 
apei de suprafață și subterană 
prin stoparea evacuării directe a 
apelor uzate, precum și  reducerea 
semnificativă a poluării apei 
freatice și a apei de suprafață în 
zonă 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

158.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  

Se propune majorarea cu suma de 
2.948 mii lei a Bugetului 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de acces a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administrației 
Publice  
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construire Școală 
gimnazială, Comuna Chețani, județul 
Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

copiilor din localitate la un 
învăţământ de calitate 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

159.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației 
Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 
1.026 mii lei a Bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice pentru „Modernizarea şi 
dotarea Dispensarului uman din sat 
Chețani, Comuna Chețani, Județul 
Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat 
PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de acces a 
cetăţenilor din localitate la un 
sistem de sănătate de calitate 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 
 
 

Respins prin vot 
 

160.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

Se propune alocarea sumei de 56000 
mii lei pentru  finanţarea unor lucrări 
de construire a bazinului de înot 
olimpic de pe bulevardul Iosif  
Bulbuca, municipiul Timişoara, județul 
Timiș. 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria municipiului nu 
dispune de resurse financiare suficiente 
pentru o asemenea construcţie. 
 
Sursa de finanţare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 
LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
 Subprogramul bazine de înot 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar al PMP 
 

- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 
 
 

161.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Se propune alocarea sumei de 20250 
mii lei pentru construcţia sălii 
polivalente cu 14.000 de locuri din 
municipiul Timişoara, județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 

 Se solicită admiterea amendamentului  
pentru construcţia acestei săli 
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 Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

XV. 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 săli de sport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean, 
Grupul parlamentar al PMP 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

162.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrației 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIX. Programul national 
privind cresterea performantei 
energetice la blocurile de 
locuinte, 
derulat conform O.U.G. nr. 
18/2009 privind cresterea 
performantei energetice a 
blocurilor de 
locuinte 

Se propune alocarea sumei  de 382500 
mii lei pentru reabilitarea termică a 
clădirilor din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru executarea 
lucrărilor de intervenție privind 
reabilitarea termică a clădirilor de locuit. 
 
Sursa de finanțare: 
 - din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
163.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructura 
la nivel județean"  
 

Se propune alocarea sumei de 5090  
mii lei pentru implementarea 
proiectului modernizarea 
infrastructurii rutiere în comuna 
Orțișoara, județul Timiș 
 
Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece 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. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
 

164.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV. Programul național de 

Se propune alocarea sumei de 10978 
mii lei pentru construcția unui nou 
ambulatoriu integrat al Spitalului 
Orășenesc Făget, județul Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece 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 majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 
 
 

 
 

Ministerul Finanţelor Publice. 
 

165.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul  LOCUINȚE 
V. Programul privind 
constructia de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirierii, prin 
intermediul Agentiei Nationale 
pentru Locuinte, conform 
prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind infiintarea Agentiei 

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 
 
 
Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece 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 Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Nationale pentru Locuinte, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si 
Normele metodologice de 
punere in aplicare a 
prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind infiintarea 
ANL, aprobate prin H.G. nr. 
962/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
completările ulterioare. 
 

166.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și   Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XII.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. 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

167.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 

Se propune alocarea sumei de 3500 
mii lei pentru investiția sistem de 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece protecția și dezvoltarea calității 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV.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 
 

canalizare și epurare a apelor uzate în 
localitățile aparținând UAT Făget, 
județul Timiș. 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

sistemului actual de alimentare, 
canalizare și epurare a apelor uzate este 
unul din obiectivele principale ale 
orașului Făget,județul Timiș.  
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

168.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
CapitoluL 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. Proiect „Sistem integrat 

Se propune alocarea sumei de 1500 
mii lei pentru investiția de alimentare 
cu apă în localitățile apartinând UAT 
Făget, județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului în 
conformitate cu raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind calitatea 
apei destinate consumului uman și ale 
Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate orășenești, modificate prin 
Directiva 98/15/CEE. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 
 

 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

169.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa II  a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 
 

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 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent sunt condiții 
improprii pentru desfășurarea 
activităților specifice unei grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

170.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 1260 
mii lei pentru refacerea a patru podețe 
și repararea a două poduri din orașul 
Făget, județul Timiș 
 
 
 
 
 
Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent transportul în zona 
acestor obiective se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

171.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice 
 Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. Proiect „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei 

Se propune alocarea sumei de 4800 
mii lei pentru investiția de alimentare 
cu apă în comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 

Se solicită admiterea amendamentului cu 
respectarea principiului conform căruia 
Guvernul a stabilit prin Programul de 
guvernare 2018-2020 definirea și 
asigurarea din bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile a sumelor necesare 
implementării pachetului minim de 
servicii publice în fiecare localitate din 
țară (10S), în acest caz în domeniul  apă 
– canalizare și conformarea cu țintele 
obligatorii ale directivei apă-canal 
(91/271/EC) 
Sursa de finanțare: 
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 
 

 dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

172.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de  3000 
mii lei pentru reabilitarea Grădiniței cu 
program normal Darova  
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent sunt condiții 
improprii pentru desfășurarea în 
siguranță a activităților specifice unei 
grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

173.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale  și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 4800 
mii lei pentru investiția de alimentare 
cu apă în  sat Hodoș, comuna Darova, 
județul Timiș. 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind calitatea 
apei destinate consumului uman. Se 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

solicită reabilitarea rețelei de distribuție 
a apei potabile în sat Hodoș, comuna 
Darova, județul Timiș. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 

174.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. Proiect „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 

Se propune alocarea sumei de 4800 
mii lei pentru investiția de alimentare 
cu apă în  sat Sacoșu Mare,comuna 
Darova, județul Timiș. 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere  raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind calitatea 
apei destinate consumului uman. Se 
solicită reabilitarea rețelei de distribuție 
a apei potabile în sat Sacoțu Mare, 
comuna Darova, județul Timiș. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 
 
 

2019-2020. 
 

175.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 575 mii 
lei pentru reabilitare trotuare și 
modernizare străzi laterale din comuna 
Darova, județul Timiș. 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarce în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

176.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Se propune alocarea sumei de 550 mii 
lei pentru reabilitarea și modernizarea 
Școlii generale din comuna Darova, 
județul Timiș. 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent sunt condiții 
improprii pentru desfășurarea în 
siguranță a procesul educațional. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II  a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care  cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și  cel 
mult 2000 de școli; 
 

Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

177.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II  a 
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult  
2500 de creșe și gradinițe și  cel 

Se propune alocarea sumei de 350 mii 
lei pentru darea în folosință a 
Căminului de zi pentru bătrâni Sacoșu 
Mare, comuna Darova, județul Timiș 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent primăria Darova nu 
dispune de fondurile necesare 
funcționării  acestei instituții. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

mult 2000 de școli; 
 

178.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 5817 
mii lei pentru reabilitare/modernizare 
străzi și drum comunal DC din comuna 
Periam, județul Timiș. 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarce în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
 

179.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. Proiect „Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, 

Se propune alocarea sumei de 25153 
mii lei pentru realizare sistem 
canalizare pluvială și accese, comuna 
Periam, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria nu dispune de fonduri 
suficiente. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 
 

180.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care  cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și  cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de 892 mii 
lei  pentru reabilitare/modernizare și 
extindere sediu Primăriei comunei 
Periam, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria nu dispune de fonduri 
suficiente 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

181.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  

Se propune alocarea sumei de 1066259  
mii lei pentru modernizarea drum 
comunal DC58 Giarmata - Ianova, 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din zonă se creează premisele 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

comuna Giarmata, județul Timiș 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

unor oportunități de dezvoltare pentru 
populație,  pentru agenții economici, 
pentru colectivitățile locale și regionale. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 

182.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

Se propune alocarea sumei 454547 mii 
lei pentru modernizarea drum comunal 
DC61 Giarmata - Bencec, L=3711, 
comuna Giarmata, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece 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 majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Respins prin vot 
 

183.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de  1400 
mii lei pentru construcție creșă și 
grădiniță în orașul Sânnicolau Mare, 
județul Timiș 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent sunt condiții 
improprii pentru desfășurarea  
activităților specifice unei grădinițe , și 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 
 

 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

în plus, clădirea este revendicată. 
  
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

184.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 

Se propune alocarea sumei de  1500 
mii lei pentru reabilitare fațadă Scoala 
gimnazială Teodor Bucurescu nr.1 în 
orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  
 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent sunt nu sunt condiții 
optime  pentru desfășurarea procesului 
educațional. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

185.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

Se propune alocarea sumei de 5000 
mii lei pentru reabilitare centru 
pietonal al orașului Sânnicolau Mare, 
județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece acest obiectiv reprezintă un 
element important al dezvoltării durabile 
a orașului Sânnicolau Mare, județul 
Timiș. 
 Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

186.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Se propune alocarea sumei de 3210 
mii lei pentru reabilitare străzi și 
trotuare în orașul Sânnicolau Mare, 
județul Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
 



290 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

187.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de  1800 
mii lei pentru construcție creșă în 
orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent  în oraș nu există 
nicio creșă, numărul de copii nou născuți 
fiind în creștere. 
 
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

188.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 

Se propune alocarea sumei de  45.000 
mii lei pentru reabilitare interior Castel 
Nako din orașul Sânnicolau Mare, 
județul Timiș 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
turistic. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 
LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
Așezăminte culturale  

 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

189.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Balinț, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare  2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

190.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII. Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Banloc, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

191.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bara, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

192.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Beba Veche, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

193.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Becicherecu Mic, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 
 

Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

194.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Belinț, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

195.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bethausen, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

196.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Biled, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

197.  Ministerul Dezvoltării Finanțarea obiectivului de investiții Este necesară suplimentarea creditelor Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Birda, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

 

198.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bârna, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Obiective 2019-2020 Grupul parlamentar PMP asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare  2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

199.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogda, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

200.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boldur, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

201.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brestovăț, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

202.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Bucovăț, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

203.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cărpiniș, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL-  în perioada 
2019-2020. 
 

204.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cenad, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

205.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cenei, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

206.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.ProgramulUI Național de 
Dezvoltare Local 
Obiective  2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Checea, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

207.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Chevereșu Mare, județul Timiș” cu 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
 



306 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

208.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Comloșu Mare, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

209.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coșteiu, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

210.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Criciova, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2019-2020. 
 

211.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Curtea, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- etapele I și II în 
perioada 2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

212.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Darova, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

213.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Denta, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

214.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare  2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- etapele I și II în 
perioada 2019-2020. 
 

215.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna, 
Dumbrava, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
216.   

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăvița, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

217.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fibiș, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea  Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

218.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa3/15 
 INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fârdea, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

219.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
 INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Foeni, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

220.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gavojdia, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

221.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghilad, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

222.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghiroda, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

223.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghizela, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

224.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Giarmata, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

225.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Giera, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

226.  Ministerul Dezvoltării Finanțarea obiectivului de investiții Este necesară suplimentarea creditelor Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

„Construirea unei creșe în comuna 
Giroc, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

 

227.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Giulvăz, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Obiective 2019-2020  Grupul parlamentar al PMP 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

228.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gottlob, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

229.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iecea Mare, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

230.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Jamu Mare, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare  2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

231.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Jebel, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

232.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lenauheim, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

233.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Liebling, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

234.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Livezile, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

235.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lovrin, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

236.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Margina, județul Timiș” cu suma de 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

237.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/26 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mașloc, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

238.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mănăștiur, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

239.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moravița, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2019-2020. 
 

240.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moșnița Nouă, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

241.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nădrag, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
 



333 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

242.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nițchidorf, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 

Respins prin vot 
 



334 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

243.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ohaba Lungă, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

244.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Orțișoara, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
245.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Otelec, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

246.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Parța, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

247.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pădureni, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

248.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Peciu Nou, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

249.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Periam, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
250.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pesac, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

251.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pietroasa, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

252.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pișchia, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

253.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Racovița, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

254.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Remetea Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

255.  Ministerul Dezvoltării Finanțarea obiectivului de investiții Este necesară suplimentarea creditelor Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

„Construirea unei creșe în comuna 
Sacoșu Turcesc, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

 

256.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Saravale, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Obiective 2019-2020  Grupul parlamentar al PMP 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

257.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Satchinez, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

258.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săcălaz, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

MotEste necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea asigurării 
condițiilor de creștere și îngrijire a 
copiilor din comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

259.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Secaș, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
 

260.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sânandrei, județul Timiș” cu suma de 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

261.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sânmihaiu Român, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

262.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sânpetru Mare, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

263.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șag, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
264.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șandra, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

265.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Știuca, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

266.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Teremia Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

267.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tomești, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

268.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tomnatic, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
 

269.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Topolovățu Mare, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
 
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

270.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tormac, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Obiective 2019-2020  Grupul parlamentar al PMP 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

271.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Traian Vuia, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

272.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Uivar, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

273.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valcani, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

274.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Variaș, județul Timiș” cu suma de 956 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

275.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Victor Vlad Delamarina, județul 
Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

276.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Voiteg, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

277.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dudeștii Vechi, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2019-2020. 
 

278.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 
LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
Așezăminte culturale  

Se propune alocarea sumei de  400 mii 
lei pentru reabilitare imobil 
Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr. 
2 din municipiul Timișoara 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
cultural. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Respins prin vot 
 

279.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de  2867,9 
mii lei pentru  finalizarea lucrărilor la 
zona sportivă și de agrement Calea 
Buziașului : bazin de înot acoperit, 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria municipiului nu 
dispune de resurse financiare suficiente 
pentru finalizarea acestui obiectiv. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 
LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
Subprogramul bazine de înot 

bazin în aer liber, str. N.D. Cocea, si 
str.Legumiculturii din municipiul 
Timişoara, județul Timiș. 
 
Autor :  
 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

 
 
Sursa de finanţare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 
 

280.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 

Se propune alocarea sumei de  2286 
mii lei pentru  finaizarea lucrărilor la 
zona sportivă și de agrement Calea 
Șagului : bazin de înot acoperit, bazin 
în aer liber,str.P.Constantinescu din 
municipiul Timişoara, județul Timiș. 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria municipiului nu 
dispune de resurse financiare suficiente 
pentru finalizarea acestui obiectiv. 
 
Sursa de finanţare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
 Subprogramul bazine de înot 

 Ministerul Finanţelor Publice. 
 
 

281.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 
LOCALĂ 
XV.Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr. 
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 

Se propune alocarea sumei de   24.500 
mii lei pentru  ffinalizarea lucrărilor la 
complexul sportiv zona Lipovei : bazin 
de înot acoperit, bazin în aer liber,str. 
Verde din municipiul Timişoara, 
județul Timiș. 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria municipiului nu 
dispune de resurse financiare suficiente 
pentru finalizarea acestui obiectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Investiții "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 

282.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 
LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 

Se propune alocarea sumei de  250 mii 
lei pentru reabilitare imobil Centrul 
Cultural Turnul de Apă Iosefin, str. 
Ghe. Barițiu, municipiul Timișoara 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
turistic. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Așezăminte culturale  
283.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 3645,7 
mii lei pentru reabilitarea Pieței 
Victoria, municipiul Timișoara. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarce în prezent circulția în zonă se 
desfășoară cu dificultate. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

284.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 

Se propune alocarea sumei de  652 mii 
lei pentru reabilitarea construcție 
Grădinița cu program prelungit nr.26, 
str. Teiului nr. 3 din municipiul 
Timișoara 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent  sunt condiții 
improprii  pentru desfășurarea 
activităților specifice . 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

 

285.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de  17.727 
mii lei pentru reabilitarea construcție 
Grădinița cu program prelungit nr.14 
str. Odobescu nr.56 din municipiul 
Timișoara 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent  sunt condiții 
improprii  pentru desfășurarea 
activităților specifice . 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

286.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  

Se propune alocarea sumei de   1927,8 
mii lei pentru extindere corp clădire 
școala generală nr.27, Aleea 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru desfășurarea procesului 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Gorniștilor nr.3, municipiul Timișoara  
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

educativ. 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

287.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 

Se propune alocarea sumei de 540 mii 
lei pentru extindere corp clădire școala 
generală nr.19,str. Avram Iancu nr.5, 
municipiul Timișoara  
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru desfășurarea procesului 
educativ. 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

288.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de 1784 
mii lei pentru reabilitare corp școală 
Colegiul Național de Artă Ion Vidu, 
str. Cluj nr.12, municipiul Timișoara. 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru desfășurarea procesului 
educativ. 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

289.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de  1776 
mii lei pentru reabilitare corp școală 
Colegiul Național Ana Aslan, B-dul 
Revoluției nr.15 A, municipiul 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru desfășurarea procesului 
educativ. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.  
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Timișoara 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

290.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 

Se propune alocarea sumei de  120 mii 
lei pentru reabilitare corp clădire 
internat Colegiul Tehnic Electrotimiș 
str. Matei Millo nr.2 a, municipiul 
Timișoara 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru cazarea   elevilor. 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 



371 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

291.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de 2500  
mii lei pentru reabilitare acoperiș și 
fațadă Liceul pedagocic Carmen Sylva, 
b.dul C.D. Loga nr.45, municipiul 
Timișora. 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru siguranța elevilor 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

292.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 1500  
mii lei pentru reabilitare clădire Grup 
Școlar Emanuil Ungureanu, Piața 
Huniade nr. 3 , municipiul Timișoara. 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru desfășurarea activităților 
elevilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- I în perioada 
2019-2020. 
 
 

293.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 

Se propune alocarea sumei de 73.559  
mii lei pentru reabilitare clădire 
Colegiul Național Bănățean și Liceul 
teoretic D.Obradovici din municipiul 
Timișoara. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent nu sunt condiții 
optime pentru desfășurarea activităților 
elevilor 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

294.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI 
NAȚIONAL DE DEZOLTARE 
LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
 Așezăminte culturale  

Se propune alocarea sumei de  500 mii 
lei pentru reabilitare imobil Castel 
Huniade. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
turistic. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

295.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8457,9 
mii lei pentru reabilitare străzi laterale 
în comuna Darova, județul Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

296.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 4123 
mii lei pentru reabilitare străzi laterale 
în sat Hodoș, comuna  Darova, județul 
Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

297.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Adâncata, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

 

298.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Arbore, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

299.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Baia, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

300.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălăceana, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

301.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălcăuţi, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
302.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Berchişeşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

303.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bilca, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

304.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdăneşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

305.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boroaia, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

306.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bosanci, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

307.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Botoşana, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

308.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Breaza, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

 

309.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brodina, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

310.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Buneşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

311.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Burla, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

312.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cacica, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

313.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Calafindeşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

314.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Capu Câmpului, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

315.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cârlibaba, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

316.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciocăneşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

317.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciprian Porumbescu, județul Suceava” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

318.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Comăneşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locală – Etapa II. 
 

319.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cornu Luncii, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

320.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coşna, județul Suceava” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

321.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Crucea, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

322.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dărmăneşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

323.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dolheşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

324.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dorna-Arini, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

325.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dorna Candrenilor, județul Suceava” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

326.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dorneşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

327.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăgoieşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

328.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăguşeni, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

329.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăveni, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

330.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fântâna Mare, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

331.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Fântânele, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

 

332.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Forăşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

333.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frătăuţii Noi, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

334.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frătăuţii Vechi, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

335.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frumosu, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

336.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fundu Moldovei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

337.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Gălăneşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

338.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grămeşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

339.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grăniceşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

340.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Hănţeşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

341.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Hârtop, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locală – Etapa II. 
 

342.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horodnic de Jos, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

343.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horodnic de Sus, județul Suceava” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

344.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horodniceni, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

345.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iacobeni, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
 



415 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

346.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iaslovăţ, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

347.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ilişeşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
348.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ipoteşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

349.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

350.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Marginea, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

351.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mălini, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

352.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mănăstirea Humorului, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

353.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mitocu Dragomirnei, județul Suceava” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

354.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moara, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

355.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moldova-Suliţa, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

356.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moldoviţa, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

357.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Muşeniţa, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

358.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ostra, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

359.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Panaci, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

360.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Păltinoasa, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

 

361.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pătrăuţi, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

362.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pârteştii de Jos, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

363.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poiana Stampei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

364.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poieni-Solca, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

365.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pojorâta, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

366.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Preuteşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

367.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Putna, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

368.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rădăşeni, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

369.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Râşca, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

370.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sadova, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

371.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Satu Mare, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

 

372.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Siminicea, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

373.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Slatina, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

374.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Straja, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

375.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Stroieşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

376.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Stulpicani, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

377.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Suceviţa, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

378.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Şaru Dornei, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

379.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Scheia, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

380.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Şerbăuţi, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

381.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Todireşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locală – Etapa II. 
 

382.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Udeşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

383.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ulma, județul Suceava” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

384.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vadu Moldovei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

385.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Moldovei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

386.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vama, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

387.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vatra Moldoviţei, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

388.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vereşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

389.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vicovu de Jos, județul Suceava” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

390.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Voitinel, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

391.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Volovăţ, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locală – Etapa II. 
392.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vultureşti, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

393.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zamostea, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

394.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zvoriştea, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

395.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Adunați, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

396.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Albești-Paleologu, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

397.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Aluniș, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

398.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Apostolache, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

399.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

400.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ariceștii Zeletin, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

401.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Baba Ana, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

402.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Balta Doamnei, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

403.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălțești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

404.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

405.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bărcănești, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

406.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bătrâni, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

407.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Berceni, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

408.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bertea, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

409.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Blejoi, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

410.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boldești - Gradiștea, județul Prahova” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

411.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brazi, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

412.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brebu, județul Prahova” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

413.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bucov, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

414.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Călugăreni, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

415.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cărbunești, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

416.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ceptura, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

417.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cerașu, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

418.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Chiojdeanca, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

419.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciorani, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

420.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cocorăștii Mislii, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
421.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cocorăștii Colț, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

422.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Colceag, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

423.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cornu, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

424.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cosminele, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

425.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăgănești, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

426.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drajna, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

427.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrava, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

428.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăvești, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

429.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Filipeștii de Pădure, județul Prahova” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

430.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Filipeștii de Târg, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

431.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Fântânele, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

432.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Florești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

433.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fulga, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

434.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gherghița, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

435.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gorgota, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

436.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gornet, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

437.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gornet - Cricov, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

438.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gura Vadului, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

439.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gura Vitioarei, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

440.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iordăcheanu, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

441.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Izvoarele, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

442.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 



493 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Jugureni, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

 

443.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lapoș, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

444.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lipănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

445.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măgurele, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

446.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măgureni, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

447.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măneciu, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

448.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Mănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

449.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Olari, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

450.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Păcureți, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

451.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Păulești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

452.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Plopu, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

453.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Podenii Noi, județul Prahova” cu suma 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

454.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poiana Câmpina, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

455.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienarii Burchii, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

456.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Posești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

457.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Predeal - Sărari, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

458.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Provița de Jos, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

459.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Provița de Sus, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

460.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Puchenii Mari, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

461.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Râfov, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
462.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Salcia, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

463.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sălciile, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

464.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Scorțeni, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

465.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Secăria, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

466.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sângeru, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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capitol / subcapitol / paragraf 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

467.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șirna, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

468.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șoimari, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
 



514 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

469.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șotrile, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

470.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Starchiojd, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

471.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ștefești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

472.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Surani, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

473.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Talea, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

474.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tătaru, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

475.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Teișani, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

476.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Telega, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

477.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Tinosu, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

478.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Târgșoru-Vechi, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

479.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tomșani, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

480.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vadu Săpat, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

481.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Călugărească, județul Prahova” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

482.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Doftanei , județul Prahova” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

483.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vărbilău, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

484.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vâlcănești, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

485.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 250 mii de lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Reabilitarea străzii Valea 
Morii din Municipiul Breaza”, pe o 
lungime de 1 kilometru, în anul 2019 
precum şi introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrări. 
 
Autor:                                     Deputat 
Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul PMP 

Modernizarea și ridicarea standardelor 
de urbanism în orașul Breaza, în 
condițiile în care municipalitatea nu 
dispune de fonduri bugetare suficiente 
pentru realizarea integrală a investiției. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor bugetare ale 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 
 

486.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 70.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii ,,Studiu fezabilitate si 
construcţie pentru centura ocolitoare 
Valea Teleajenului  Văleni de Munte"  
în anul 2019, precum şi introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractării lucrării.   
                                            Autor:                                     

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
județul Prahova este o necesitate cerută 
atât de dezvoltarea 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.  
 

Respins prin vot 
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Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul PMP 

Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 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.  

487.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 92 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții 
„Bază sportivă în comuna Gorgota, 
județul Prahova” in anul 2019, precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării.       
 
Autor:                                     Deputat 
Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul PMP 

Dezvoltarea rurală presupune investiții 
susținute de la bugetul de stat în 
infrastructura sportivă a localităților. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Respins prin vot 
 

488.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Alocarea sumei de 100 mii de lei 
pentru decolmatarea puțului de apă 
potabilă nr.7, din comuna Filipeștii de 

Asigurarea necesarului de consum de 
apă potabilă pentru locuitorii comunei. 
 

Respins prin vot 
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Pădure, in anul 2019, precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.    
 
Autor  Deputat                 Bozianu 
Nicoleta Cătălina                  Grup 
PMP 

Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

489.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 900 mii de lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Construcția a două stații de 
epurare a apelor reziduale pentru 
locuitorii comunei Filipeștii de Pădure, 
județul Prahova”, in anul 2019 precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării.                                               
 
Autor:                                     Deputat 
Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul  PMP 

Asigurarea necesarului de consum de 
apă potabilă pentru locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 
 

490.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 3.850 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Modernizare Cartier Buna Vestire, 
strazile: Petru Musat Sudorului, 
Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, 
Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun” 
in anul 2019 precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii.  

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic  din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a 
municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   

Respins prin vot 
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                                       Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu        
Grupul PMP 

Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

491.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 38.834 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,,Modernizare strazi in 
Cartier Mitica Apostol, in anul 2019 
strazile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, 
Mierlei, Lastunului, Ferigii, Delfinului, 
Catinei, Cerbului, Acvilei, 
Branduselor, Energiei, Fluturilor, 
Paltinului, Plutelor, Trestioarei, 
Violetelor” in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor necesare 
contractarii lucrarii. 
                                            Autor:                      
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu        
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a 
municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Respins prin vot 
 

492.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 4.612 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Refacere sistem rutier Cartier Rafov: 
Intrarea Lanului, Targului, Trenului, 
Izlazului, Uzinei, Traian Savulescu, 
Pietii” in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.  
 

Imbunatatirea conditiilor de transport 
prin modernizarea strazilor, aducerea 
sistemului rutier la parametrii tehnici 
corespunzatori categoriei strazii, urmand 
a fi asigurate conditii bune pentru 
circulatia pietonala. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 
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493.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 8.889 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Refacere sistem rutier Cartier Mimiu: 
in anul 2019, Mimiului, Intrarea Beius, 
Astrei, Fierarilor, Atelierului, 
Fabricilor” in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.  
                                             Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu        
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a 
municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 
 

494.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 3.500  mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii  "Construire grădiniţă cu 
program prelungit opt grupe, zona 
Bariera Bucureşti incinta Liceului  1 
Mai" in Municipiul Ploieşti în anul 
2019, precum si introducerea creditelor 
de angajament necesare contractării 
lucrării.    
                                          Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Municipiul Ploiești înregistrează un 
deficit major al numărului de locuri în 
grădinițe, iar autoritatea locală nu poate 
susține un asemenea program de 
investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 
 

495.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 12.144 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Reparatii si reabilitare Calea 
Doftanei” in anul 2019, precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii  lucrarii.                         

Desfasurarea  traficului rutier si pietonal, 
in conditii optime de siguranta si 
confort. Cresterea fluentei circulatiei si 
reducerea riscului  producerii de 
accidente, cresterea mobilitatii 
populatiei si reducerea timpului de 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                
Grup PMP 

deplasare. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

496.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 4.425 mii lei 
(inclusiv TVA) pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Reparatii si 
reabilitare str. Bobalna-Campina” in 
anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii  lucrarii. 
 
Autor:                         
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                
Grup PMP 
 

Dezvoltarea infrastructurii Municipiului 
Câmpina.  
Desfasurarea  traficului rutier si pietonal, 
in conditii optime de siguranta si 
confort. Cresterea fluentei circulatiei si 
reducerea riscului  producerii de 
accidente, cresterea mobilitatii 
populatiei si reducerea timpului de 
deplasare. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene. 

Respins prin vot 
 

497.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 900 mii lei  pentru 
modernizarea drumului DJ 100N, care 
are o lungime de 3000 ml si face 
legatura intre localitatile Slanic si 
Teisani in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 
 

Este cel mai scurt traseu care face 
legatura intre 
localitatea Slanic si DJ 1A, aflat, 
actualmente,  intr-o stare avansata de 
degradare. 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

498.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 14.351mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,,Extindere retele canalizare 
in Municipiul Ploiesti” in anul 2019, 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Extinderea retelelor de canalizare  pentru 
preluarea atat a apei menajere, cat si a 
apelor meteorice. 

Respins prin vot 
 

499.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 5.591 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Amenajare intersectie str.Strandului 
cu centura de nord – est –  DN1B in 
Municipiul Ploiesti” in anul 2019, 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Imbunatatirea conditiilor de trafic prin 
cresterea fluentei circulatiei si reducerea 
riscului de producere accidente. 

Respins prin vot 
 

500.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Alocarea sumei de 4.480 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 

Fluidizarea traficului pe arterele majore 
de circulatie din Ploiești. 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

,,Strapungere str.Laboratorului in 
prelungirea str. Gh.Gr. Cantacuzino” 
in anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

501.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 7.419.84 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,,Reabilitare si modernizare 
pasaje subterane  pietonale  
Bdul.Bucuresti 1 si B-dul. Bucuresti 2” 
in anul 2019 precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Fluidizarea traficului rutier și creșterea 
gradului de siguranță al  pietonilor. 

Respins prin vot 
 

502.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 5.807 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Lucrari upgrade a sistemului de 
semaforizare in intersectii (13 
intersectii si 5 treceri pietonale) in anul 
2019, precum si introducerea creditelor 
de angajament necesare contractarii  
lucrarii. 

Continuarea lucrarilor de modernizare la 
sistemul de semaforizare din municipiul 
Ploiesti. 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

503.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 166.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,,Modernizare instalatie de 
colectare si epurare a apelor uzate in 
Municipiul Ploiesti” in anul 2019 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii 
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Modernizarea statiei de epurare a apelor 
uzate, estinderea retelei de canalizare, 
imbunatatirea deversoarelor. 

Respins prin vot 
 

504.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii ,,2 
kilometri rigola pluviala drum judetean 
Poiana Campina – Provita” in anul 
2019, precum si introducerea creditelor 
de angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Lucrarile de reparatii infrastructura 
pentru colectarea apelor pluviale sunt 
cerute de asigurarea fluenței traficului pe 
tronsonul de drum județean menționat. 

Respins prin vot 
 

505.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Alocarea sumei de 3.841 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 

Colegiului National Mihai Viteazu este 
monument istoric si prin restaurarea 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

,,Restaurare  partial fatada si inlocuire 
tamplarie la cladirea Colegiului 
National Mihai Viteazu – aripa nord”, 
jud Prahova in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

fatadelor si inlocuirea tamplariei se va 
evita degradarea avansata a constructiei. 

506.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 7.113 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Restaurare partial fatada si inlocuire 
tamplarie la cladirea Colegiului 
National I.L.Caragiale” jud. Prahova in 
anul 2019 precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Cladirea Colegiului National 
I.L.Caragiale’ este monument istoric 
incadrat in clasa II de importanta, astfel 
încât, din cauza degradării, se impun 
alocări de fonduri pentru reparații. 
 

Respins prin vot 
 

507.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 6.122 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii 
,,Extindere Cimitir uman Bobalna- 
Campina  (PUZ, DTAC, PT, 
executie)” in anul 2019, precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 

Necesitatea lucrarilor de reparatii 
capitale la constructiile existente C1 si 
C2 si construirea unei constructii parter, 
compusa din vestiare pentru personal si 
grupuri sanitare. 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

508.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Imprejmuire Biserica si cimitir, 
Comuna Gorgota  judetul Prahova” in 
anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii  lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Acest obiectiv este necesar datorita 
faptului ca Biserica si cimitirul comunei 
nu dispune de imprejmuire. 

Respins prin vot 
 

509.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 10.043 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,,Amenajare locuri de joaca 
in Municipiul Ploiesti (26 de 
amplasamente)” in anul 2019 precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii 
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 
 

Prin realizarea investitiei de interes local 
se urmareste generarea unui mediu 
propice dezvoltarea armonioasă a 
copiilor. 

Respins prin vot 
 

510.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Bălăbăneşti, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

511.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
 



539 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

512.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băleni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
 



540 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
513.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băneasa, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

514.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Barcea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
 



541 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

515.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bereşti-Meria, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 

Respins prin vot 
 



542 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

516.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brăhăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

517.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
 



543 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

518.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Buciumeni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
 



544 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

519.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cavadineşti, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

520.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Certeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
 



545 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

521.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Corni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
 



546 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

522.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Corod, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

523.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
 



547 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Cosmeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

524.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Costache Negri, judeţul Galaţi” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
 



548 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

525.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cuca, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 



549 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

526.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cudalbi, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

527.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cuza Vodă, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

528.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăgăneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

529.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăguşeni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

530.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fârţâneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

531.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Folteşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

532.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frumuşiţa, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

533.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fundeni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

534.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghidigeni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

535.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gohor, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

536.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Griviţa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
 



556 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

537.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Independenţa, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

538.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iveşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

539.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Jorăşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

540.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

541.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măstăcani, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
 

542.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Matca, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

543.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Movileni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

544.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Munteni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

545.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nămoloasa, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

546.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Negrileşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

547.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nicoreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

548.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oancea, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

549.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pechea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

550.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Piscu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

551.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poiana, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

552.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Priponeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

553.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

554.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rediu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
555.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Scânteieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

556.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Şendreni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

557.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Slobozia Conachi, judeţul Galaţi” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 

Respins prin vot 
 



571 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

558.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Smârdan, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

559.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Smulţi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

560.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Suceveni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
 



573 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

561.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Suhurlui, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

562.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ţepu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

563.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

564.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tuluceşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

565.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Umbrăreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

566.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Mărului, judeţul Galaţi” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

567.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vânători, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

568.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vârlezi, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a  
II-a. 

Respins prin vot 
 

569.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vlădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a  
II-a. 

570.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Se suplimentează în anul 2019 
creditele bugetare cu suma de 55.000 
mii lei.  
În mod corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea accelerării realizării 
unui sistem rutier adecvat prin 
reabilitarea si modernizarea drumurilor 
județene de pe raza județelelor 
defavorizate din punct de vedere al 
resurselor financiare, așa cum este 
situația în județul Vaslui.  
În județul Vaslui, similar altor județe din 
Moldova, drumurile  județene se află 
într-o stare de degradare avansată care 
afectează viteza de circulație a 
vehiculelor, siguranța rutieră și 
economia județului.  
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 55.000 mii lei de la 
Anexa 3/65, Capitolul 5401 „Alte 
servicii publice generale”, Grupa 50, 
Titlul V „Fonduri de rezervă”, Articolul 
01 „Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 

 
571.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Albești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 

Respins prin vot 
 



581 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

572.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Alexandru Vlahuță, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

573.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Arsura, județul Vaslui” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

574.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băcani, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

575.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băcești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

576.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălteni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
 



585 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

577.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Banca, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

578.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Berezeni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
 



586 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

579.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Blăgești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
 



587 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

580.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdana, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
 



588 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

581.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdănești, județul Vaslui” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
582.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdănița, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

583.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boțești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
 



590 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

584.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bunești - Averești, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
 



591 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

585.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciocani, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
 



592 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

586.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Codăești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

587.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coroiești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

588.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Costești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
 



594 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

589.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cozmești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

590.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Crețești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
 



596 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

591.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dănești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

592.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Deleni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

593.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Delești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

594.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dimitrie Cantemir, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

595.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dodești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

596.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dragomirești, județul Vaslui” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

597.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Drânceni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

598.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Duda - Epureni, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

599.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
 



603 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

600.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Epureni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

601.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fălciu, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

602.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ferești, județul Vaslui” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

603.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frontișeni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

604.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Găgești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
 



607 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

605.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gârceni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

606.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gherghești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

607.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grivița, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
 



609 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

608.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Hoceni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
 



610 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

609.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iana, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
 



611 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

610.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ibănești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
 



612 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
611.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ivănești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

612.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ivești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
 



613 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

613.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Laza, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
 



614 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

614.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lipovăț, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
 



615 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

615.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lunca Banului, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 



616 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

616.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mălușteni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

617.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Miclești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
 



617 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

618.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Muntenii de Jos, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
 



618 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

619.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Muntenii de Sus, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 

Respins prin vot 
 



619 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

620.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oltenești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

621.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 



620 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Oșești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

622.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pădureni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
 



621 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

623.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Perieni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
 



622 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

624.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pochidia, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 

Respins prin vot 
 



623 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

625.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pogana, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

626.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
 



624 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Pogonești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

627.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
 



625 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

628.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Puiești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
 



626 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

629.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pungești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 

Respins prin vot 
 



627 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

630.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pușcași, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

631.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
 



628 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Rafaila, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

632.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rebricea, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
 



629 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

633.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Roșiești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
 



630 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

634.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Solești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 

Respins prin vot 
 



631 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

635.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Stănilești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

636.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ștefan cel Mare, județul Vaslui” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

637.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șuletea, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

638.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tăcuta, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

639.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tanacu, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

640.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tătărăni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

641.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Todirești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
 



636 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

642.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tutova, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
 



637 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

643.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Văleni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

644.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vetrișoaia, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – Etapa II. 
645.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Viișoara, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

646.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vinderei, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

647.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Voinești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

648.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vulturești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

649.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vutcani, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

650.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zăpodeni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

651.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zorleni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, prin 
PNDL nu a fost construită nicio creșă în 
nicio comună din județul Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

652.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 
 
 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Bistrița 
Bârgăului, sat Bistrița Bârgăului, sat 
Colibița, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 

Respins prin vot 
 

653.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice 
Anexa 3/15 
 

gaze naturale” in comuna Braniștea, 
sat Braniștea, sat Cireșoaia, sat Măluț,  
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

654.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Budacu de 
Jos, sat Budacu de Jos,sat Buduș, sat 
Jelna, sat Monariu, sat Simionești, 
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

655.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Căianu Mic, 
sat Căianu Mic, sat Căianu Mare, sat 
Dobric, sat Ciceu Poieni, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei  
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Ionuț Simionca 
 

le dispoziția cetățenilor. 
 

656.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Cetate, sat 
Petriș, sat Orheiu Bistriței, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

657.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Chiochiș, sat 
Apatiu, sat Strugureni, sat Bozieș, sat 
Chețiu, sat Sînnicoara, sat Țentea, sat 
Manic, sat Jimbor, sat Buza Cătun, 
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

658.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Chiuza, sat 
Săsarm,sat Piatra, sat Mireș,  județul 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

659.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ciceu 
Mihăiești, sat Lelești, sat Ciceu-
Corabia, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

660.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ciceu 
Giurgești, sat Dumbrăveni, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 



648 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

661.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Coșbuc, 
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

662.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Dumitra, sat 
Dumitra, sat Cepari, sat Tărpiu, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

663.   
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Dumitrița, 
sat Ragla, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 

Deputat Ionuț Simionca 
 

același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

664.   
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Feldru, sat 
Poderei, sat Nepos, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

665.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Galații 
Bistriței, sat Dipșa, sat Herina, sat 
Albeștii Bistriței, sat Tonciu,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

666.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ilva Mare, 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 

Respins prin vot 
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finanţare 
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Anexa 3/15 
 

sat Ivăneasa, județul Bistrița-Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

667.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ilva Mică , 
sat Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei. 
  
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

668.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șintereag , 
sat Blăjenii de Sus, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
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669.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Josenii 
Bîrgăului, sat Mijlocenii Bîrgăului, sat 
Rusu Bîrgăului, sat Strâmba, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

670.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Lechința, sat 
Chiraleș, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

671.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Leșu, sat 
Lunca Leșului, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

672.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Livezile, sat 
Dorolea, sat Cușma, sat Valea Poenii, 
sat Dumbrava, județul Bistrița-Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

673.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Lunca Ilvei, 
sat Lunca Ilvei, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

674.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 

Respins prin vot 
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Publice 
Anexa 3/15 
 
 

gaze naturale” in comuna Maieru, sat 
Maieru, sat Anieș,  județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

675.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Măgura 
Ilvei, sat Arșița, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

676.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Mărișelu, sat 
Măgurele, sat Domnești, sat Bîrla, sat 
Sîntioana, sat Jeica, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 

Respins prin vot 
 



654 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 le dispoziția cetățenilor. 
 

677.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Miceștii de 
Cîmpie,sat Fîntînița, sat Visuia, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

678.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Monor,sat 
Gledin, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

679.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Negrilești,sat 
Purcărete, sat Breaza,  județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

680.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Nimigea de 
Jos, sat Mocod, sat Mititei, sat 
Nimigea de Sus, sat Mintiu, sat Tăure, 
sat Mogoșeni, sat Florești,   județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

681.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Parva, sat 
Parva, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
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682.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Petru Rareș, 
sat Petru Rareș, sat Bața,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

683.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Poiana Ilvei, 
sat Poiana Ilvei,  județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

684.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Prundu 
Bîrgăului, sat Susenii Bîrgăului,  
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei.  
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

685.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Rebra, sat 
Rebra,  județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

686.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Rebrișoara, 
sat Poderei, sat Gersa I, sat Gersa II,  
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

687.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Rodna, sat 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
 
 
 

Rodna, sat Valea Vinului,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

688.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Romuli, sat 
Dealu Ștefăniței, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

689.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Runcu 
Salvei, sat Salva, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 

Respins prin vot 
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690.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 
 
 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Spermezeu, 
sat Sita, sat Hălmăsău, sat Dumbrăvița, 
sat Dobricel,  județul Bistrița-Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

691.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șanț, sat  
Șanț, sat Valea Mare, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

692.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șieu, sat  
Ardan, sat Posmuș, sat Șoimuș, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

693.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șieu 
Măgheruș, sat  Chintelnic, sat 
Crainimăt, sat Sărățel,  județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

694.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șieu 
Odorhei, sat Agrișu de Jos, sat Agrișu 
de Sus, sat Bretea, sat Coasta, sat 
Cristur Șieu, sat Șirioara, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

695.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice 
Anexa 3/15 
 

gaze naturale” in comuna Șieuț, sat 
Sebiș, sat Lunca, sat Ruștior, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

696.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șintereag, 
sat Caila, sat Blăjenii de Jos, sat 
Blăjenii de Sus, sat Șieu Sfântu, sat 
Cociu,  județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

697.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Teaca, sat 
Archiud, sat Budurleni, sat Ocnița, sat 
Pinticu, sat Viile Tecii, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 

Respins prin vot 
 



662 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Ionuț Simionca le dispoziția cetățenilor. 
 

698.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Telciu, sat 
Telcișor, sat Fiad, sat Bichigiu,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

699.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Tiha 
Bîrgăului, sat Tureac, sat Mureșenii 
Bîrgăului, sat Piatra Fîntînele, sat 
Ciosa, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

700.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Tîrlișua, sat 
Borleasa, sat Agrieș, sat Agrieșel, sat 
Molișet, județul Bistrița-Năsăud, cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

701.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Uriu, sat 
Cisteștii Ciceului, sat Ilișua, sat 
Hășmașu Ciceului, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

702.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Zagra, sat 
Poienile Zagrei,sat Suplai, sat Perișor, 
sat Alunișul,  județul Bistrița-Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și distribuția 
acestor în comună deoarece cetățenii se 
confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta 
criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot 
mai scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi puse 
le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 
 

703.  Ministerul Dezvoltării Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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finanţare 
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Regionale și Administrației 
Publice 
 

„Instalare sistem de bariere și semnal 
acustic la trecerile la nivel cu calea 
ferată” în sat Susenii Bîrgăului, 
comuna Prundu Bîrgăului, județul 
Bistrița-Năsăud, DN17, cu suma de  
376 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Aceste bariere sunt necesare pentru a 
crește gradul de siguranță a 
conducătorilor auto. În aceași timp 
există deja o lege care responsabilizează 
Guvernul ca până la finalul anului 2020 
să instaleze bariere la toate trecerile la 
nivel cu calea ferată. 

 

704.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Instalare sistem de bariere și semnal 
acustic la trecerile la nivel cu calea 
ferată” în sat Livezile, comuna 
Livezile, județul Bistrița-Năsăud, 
DN17, cu suma de  376 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Aceste bariere sunt necesare pentru a 
crește gradul de siguranță a 
conducătorilor auto. În aceași timp 
există deja o lege care responsabilizează 
Guvernul ca până la finalul anului 2020 
să instaleze bariere la toate trecerile la 
nivel cu calea ferată. 

Respins prin vot 
 

705.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Instalare sistem de bariere și semnal 
acustic la trecerile la nivel cu calea 
ferată” în sat Livezile, comuna 
Livezile, județul Bistrița-Năsăud, 
DN17, cu suma de  376 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Aceste bariere sunt necesare pentru a 
crește gradul de siguranță a 
conducătorilor auto. În aceași timp 
există deja o lege care responsabilizează 
Guvernul ca până la finalul anului 2020 
să instaleze bariere la toate trecerile la 
nivel cu calea ferată. 

Respins prin vot 
 

706.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Complex sportiv de interes turistic în 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 

Respins prin vot 
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/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice comuna Rodna, județul Bistrița-
Năsăud” cu suma de 5,360 mii lei. 
 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

întrucât, în anul 2018 localitatea Rodna a 
devenit stațiune turistică de interes local 
drept pentru care construcța unui 
complex sportiv de interes turistic este 
un obiectiv cheie pentru atragerea 
turiștilor, pentru promovarea sportului la 
nivel local și național. Echipa locală de 
fotbal „Minerul Rodna” este una dintre 
cele mai vechi din județ având 
performanțe notabile în ultimul sezon. 
Menționez că Primăria Rodna în 
proximitatea locației acestui proiect va 
construi până în anul 2020 din fonduri 
proprii și un bazin olimpic. 

707.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare drumuri locale în sat 
Sărețel, comuna Șieu-Măgheruș, 
judetul Bistrița Năsăud” cu suma de 
2,906 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile comunei sunt greu 
practicabile pentru locuitori. 
 

Respins prin vot 
 

708.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare și extindere corp 
adminsitrativ primărie în localitatea 
Șieu-Măgheruș, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 869 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât actuala costrucție este în stadiu 
avansat de degradare. 

Respins prin vot 
 

709.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Studiu de fezabilitate pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 

Respins prin vot 
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Publice Autostrada Nordului” cu suma de 
42800 mii lei 
 
 
 
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

întrucât realizarea unei infrastructuri de 
comunicații rutiere modernă, rapidă și 
sigură, care să lege Transilvania de 
Moldova și de Ungaria, va conduce la 
dezvoltarea rapidă a județelor din mai 
multe puncte de vedere. Pe de o parte, 
forța de muncă ar putea migra cu mai 
multă ușurință, având căi de acces rapide 
și sigure. Din același motiv, transportul 
produselor finite se va face mai rapid și 
cu costuri mici, activitățile turistice vor 
fi încurajate, mobilitatea elevilor și 
studenților va crește. Banii alocați vor fi 
utilizați pentru studiul de fezabilitate. 

710.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investiții 
„Studiu de fezabilitate centura orașului 
Beclean, județul Bistrița-Năsăud„ cu 
suma de 856 mii lei. 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Întrucât orașul Beclean este tranzitat de 
DN17, a devenit un sector de drum care 
se supraaglomerează ceea ce duce la 
blocaje în trafic și pune în pericol 
siguranța cetățenilor, consider necesară 
construcția acestei variante ocolitoare 
care in primul rand are nevoie de un 
studiu de fezabilitate. Menționez că 
totalitatea traficul rutier trece prin 
centrul orașului. 

Respins prin vot 
 

711.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investiții 
„Studiu de fezabilitate Centura 
municipiului Bistrița, județul Bistrița-
Năsăud„ cu suma de 1600 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Centura municipiului Bistrița este unul 
dintre cele mai importante obiective de 
interes local a bistrițenilor, luând în 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

considerare direcția de dezvoltare a 
orașului și blocajele create datorită 
faptului că totalitatea traficul rutier care 
se îndreaptă spre Moldova traversează 
acest drum. 

712.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Reabilitare Şcoala Primară Dimitrie 
Cojocaru cartier Slătiniţa, judetul 
Bistrita Nasaud”, cu suma de 100 mii 
lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Cartierul Slătinița se află la mai puţin de 
10 kilometri de centrul municipiului 
Bistriţa, dar cu toate acestea elevii care 
învață în această școală nu au minimele 
condiții, mai exact nu au grup sanitar în 
incinta școlii, consider necesară 
reabilitatea școlii în vederea amenajarii 
unui grup sanitar/toaletă. 
 

Respins prin vot 
 

713.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Alimentare cu apă în cartierul 
Slătinița, județul Bistrita Nasaud”, cu 
suma de 1200 mii lei. 
 
Autor:  
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 
fântâni. 
 

Respins prin vot 
 

714.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare drumuri locale în 
cartierul Slătinița, județul Bistrita 
Nasaud”, cu suma de 50 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile din cartierul Slătinița 
sunt greu practicabile pentru locuitori, 
deși cartierul este situat la mai puțin de 
10 km de centrul Bistriței. 

Respins prin vot 
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715.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea a doua Gradinițe cu 
Program Prelungit, municipiul Bistrița, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de  
3000 mii lei 
 
Autor:  
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. 
 

Respins prin vot 
 

716.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Refacere infrastructură rutieră în 
municipiul Bistrița, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 7000 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât 
Majoritatea drumurilor din municipiul 
Bistrița se află într-o stare deplorabilă, 
sunt 112 străzi de pământ pe domeniul 
public și zeci de km de străzi 
impracticabile. 
 

Respins prin vot 
 

717.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Intocmire plan urbanistic zonal in 
comuna Bistrita Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 36 mii lei 
fara TVA. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât este necesar pentru extinderea 
zonelor construibile ale comunei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

718.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Proiect si executie amenajare curte 
Primarie Ciceu Mihaesti, comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât starea actuala a curtii nu este 
adecvata desfasurarii activitatii 

Respins prin vot 
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 Nasaud” cu suma de 200 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

administrative. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

719.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Servicii de consultanta si identificarea 
terenurilor agricole in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 70 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Inscrierea in cartea funciară a terenurilor 
agricole.  
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

Respins prin vot 
 

720.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Dirigentie de santier pentru obiective 
in implementere – 2017 in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 100 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Posibilitatea de a termina implementarea 
proiectelor in derulare 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

Respins prin vot 
 

721.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Masuratori topografice, suport 
proiectare -Drumuri in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 50 mii lei  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Inscrierea in cartea funciară a drumurilor 
comunale. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

Respins prin vot 
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Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 
722.  Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Ecarisaj in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma 10 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Aparitia cainilor fara stapan in comuna 
creeaza probleme locuitorilor.  
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

723.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

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 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Investitie necesara pentru aprobarea 
proiectelor de dezvoltare a comunei. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  

724.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 și Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

725.  Ministerul Dezvoltării Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

„Amenajare Parc Recreatie din 
localitatea Sintereag, comuna 
Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.330 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât in zona nu sunt amenajate astfel 
de spatii pentru copii. 
 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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.  

 

726.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Extindere Sediu Primarie, comuna 
Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1 380 mii lei. 
 
Autor:  
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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Regionale și Administrației Publice 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.  

727.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 276 mii lei. 
 
Autor:  
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 și Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  

728.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 
159 mii lei  
 
Autor:  
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 și Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

729.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Extindere retea electrica in localitatea 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Ciceu Corabia, comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 103 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

pentru imbunătăţirea calităţii vieţii. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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.  

730.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 5.382 mii 
lei  
 
Autor:  
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 și Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  

731.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 
„Lucrari de modernizare si  
eficientizare a iluminatului public in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 118 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  

732.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei . 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Amenajarea de noi parcuri pentru 
atragerea populaţiei către o sursă de 
sănătate. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

733.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Extindere retea de energie electrica in 
localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 

Motivaţia amendamentului: 
Pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi 
creşterea nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

 Cu suma de 350 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

 
Sursa de finanțare:  
n bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 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.  

734.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii 
lei, în anul 2017, precum și 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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, 

Respins prin vot 
 



679 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  

735.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
a) Subprogramul 
„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Reabilitare Scoala Gimnaziala 
Grigore Herinean, comuna Galatii 
Bistritei, judetul Bistrita Nasaud”, cu 
suma de 366 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent Scoala Gimnaziala  se 
afla într-un stadiu avansat de uzură. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

736.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare strazi in comuna Galatii 
Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 5.040 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din comuna  
sunt aproape impracticabile in special in 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

737.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construire statie de Epurare in 
comuna Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 1.350 mii 
lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 

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.  

738.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

739.  Ministerul Dezvoltării Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

„Modernizare strazi in localitatea 
Sieu,comuna Sieu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.710 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 și 
Administrației Publice 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.  

 

740.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare strazi in localitatea 
Posmus, comuna Sieu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.710 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

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.  

741.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Alimentare cu Apa comuna Zagra 
satele Zagra, Poienile Zagrii si 
Suplai,Alunisul, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 7 360 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 
25 ianuarie 2017.  

742.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 
„Canalizare ape uzate si statie de 
epurare satele Zagra, Poienile Zagrii si 
Suplai, Alunisul, comuna Zagra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
11.500 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 
intrucat constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii publice de 
bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

743.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare drumuri comunale, 
comuna Maieru, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 4.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile comune sunt greu 
practicabile pentru locuitori. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

744.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  

745.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

25 ianuarie 2017.  
746.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației 
Publice 
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 Runcu 
Salvei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 5.622 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile sunt greu practicabile 
de către locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

747.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare Strada Ulita langa Ideci, 
comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 350 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

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.  

748.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei fara 
TVA 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 
25 ianuarie 2017.  

749.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 
„Canalizare in comuna Bistrita 
Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 405 mii lei fara TVA 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât  
constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii publice de 
bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

750.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Proiectarea unui sistem de canalizare 
si a unei statii de epurare pentru 
preluarea si tratarea apelor uzate 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât este un aspect necesar traiului în 
condiții civilizate a locuitorilorr 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia 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 

menajere din comuna Ciceu Mihaesti, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
159 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 și 
Administrației Publice 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.  

751.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Retea de canalizare si racorduri canal 
in localitatea Ciresoaia, comuna 
Branistea, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 12.613 mii lei  
 
Autor:  
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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 

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 și 
Administrației Publice 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.  

752.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

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 mii 
lei  
 

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 

Respins prin vot 
 



692 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

753.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 5.075 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 
25 ianuarie 2017.  

754.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 Dumbravita, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 1.847 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Accesul locuitorilor catre principalele 
institutii si puncte de interes din 
localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

755.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare strazi rurale in 
localitatea Dobricel, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 1.289 mii lei  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Accesul locuitorilor catre principalele 
institutii si puncte de interes din 
localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP Administrației Publice 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.  

756.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 5.988 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

din fonduri publice, adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 
25 ianuarie 2017.  

757.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

758.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construire retele de canalizare si 
statie de epurare in comuna Matei, 
satele Matei si Corvinesti judetul 
Bistrita Nasaud” Valoare proiect 

Motivaţia amendamentului: 
Constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii publice de 
bază din comuna  
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 

(inclusiv TVA): 6.465 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

759.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” Cu suma de 6.308 mii 
lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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.  

760.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei   
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Pentru dezvoltarea agriculturii in 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

761.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
 „ Modernizare  Baza Sportiva in 
localitatea Dumitra, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  

Motivaţia amendamentului: 
Modernizarea bazei sportive vizeaza 
crearea unui punct de atractie pentru toti 
locuitorii comunei. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia 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 
b) Subprogramul complexuri 
sportive 

Cu suma de 400 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

762.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Pietruit, balastat si nivelat strazi si 
drumuri, reparat santuri in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
cu suma de 150 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

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.  

763.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 30 mii lei . 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Atragerea de turisti 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

764.  Ministerul Dezvoltării Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) 
"Modernizarea satului 
românesc" 

„Amenajare curte gradinita in 
localitatea Dumitra, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 50 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

In prezent starea actuala a curtii nu este 
adecvata desfasurarii activitatii. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

 

765.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Amenajare curte Scoala Gimnaziala 
din localitatea Cepari, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 50 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Starea actuala a curtii nu este adecvata 
desfasurarii activitatii. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Subprogramul a) 
"Modernizarea satului 
românesc" 

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.  

766.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 
3.000 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

767.  Ministerul Dezvoltării Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administrației 
Publice 
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 

„Bransamente canalizare la institutii in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
 Cu suma de 100 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

In prezent colectarea apelor uzate se face 
in fose septice. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

 

768.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Finantarea obiectivului de investitii 
„executare trotuare in localitatea 
Dumitra, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 280 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Facilitarea circulatiei pietonilor pe 
trotuare. 
 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
rutieră județeană" 

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.  

769.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Amenajare teren de fotbal in 
localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 50 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

modificările si completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 
25 ianuarie 2017.  

770.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
 

771.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Executare trotuare in localitatea 
Dumitra, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 280 mii 
lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Facilitarea circulatiei pietonilor pe 
trotuare 
 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
rutieră județeană" 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

772.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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.     

Finantarea obiectivului de investitii 
„Amenajare teren de fotbal in 
localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 50 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
 



706 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

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 

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.  

773.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
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 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construire Sala de Sport la Scoala 
Gimnaziala  Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 300 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Construirea unei sali de sport este 
extrem de importantă în contextul 
integrării europene, 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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

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.  

774.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea a 3 creșe in oraşul 
Bistriţa, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.868 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

775.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Beclean, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

776.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Nasaud, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

777.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in orasul 
Sangeorz-Bai judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

778.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Bistrita-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

779.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

780.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

781.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

782.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

783.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Josenii-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

784.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Lechita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

785.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Lesu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

786.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Livezile, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

787.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

788.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Parva, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

789.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Prundu-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

790.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

791.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

792.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sant, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

793.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

794.  Anexa 3/15/27, Cod program Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe in comuna 
Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

795.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sieu Odorhei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
 



722 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

796.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
 



723 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

797.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Teaca, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

798.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Tiha-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
 



724 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PMP la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

799.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea a 3 creșe in oraşul 
Bistriţa, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.868 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
 



725 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

800.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Beclean, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

801.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Nasaud, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
 



726 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

802.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in orasul 
Sangeorz-Bai judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
 



727 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

803.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Bistrita-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

804.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
 



728 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

805.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
 



729 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 
 

806.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 



730 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

807.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

808.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Josenii-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
 



731 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

809.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Lechita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
 



732 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

810.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Lesu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

811.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Livezile, judetul Bistrita Nasaud” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
 



733 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

812.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
 



734 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

813.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Parva, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 



735 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

814.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Prundu-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

815.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 
 

816.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

817.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sant, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

818.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

819.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

820.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sieu Odorhei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

821.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
 

suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

822.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Teaca, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

823.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Tiha-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare 2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul educației”, măsura 
2 “Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede “construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

824.  Ministerului Dezvoltării Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 Dumitra 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

 

825.   Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Bistrita Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Bistrita Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

826.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Branistea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Branistea. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

827.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Budacu de Jos. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

828.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Caianu Mic, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Caianu Mic. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

829.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Cetate, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Cetate. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

830.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Chiochis, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Chiochis. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

831.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Chiuza, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Chiuza. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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finanţare 
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Locala. 
 

832.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Ciceu Giurgesti, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Ciceu Giurgesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

833.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Ciceu Mihaesti, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Ciceu Mihaesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

834.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Cosbuc, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 

Respins prin vot 
 



746 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Cosbuc. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

835.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Dumitrita, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Dumitrita. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

836.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Feldru, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Feldru. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

837.  Ministerului Dezvoltării Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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crt. 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 
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Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 
 
 

„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 Galatii Bistritei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

 

838.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Ilva Mare, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Ilva Mare. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

839.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Josenii Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Josenii Birgaului. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

840.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Lesu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Lesu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 
 

841.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Lunca Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

842.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Magura Ilvei, judetul Bistrita 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 

Respins prin vot 
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Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Magura Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

843.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Matei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Matei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

844.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Mariselu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Mariselu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala. 
845.  Anexa nr.3/15 Ministerului 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Micestii de Campie, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Micestii de Campie. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

846.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Milas, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Milas. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

847.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Monor, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  

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 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP locuitorii din Monor. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

848.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Negrilesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Negrilesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

849.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Nimigea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Nimigea. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 
 

850.  Anexa nr.3/15 Ministerului Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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finanţare 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Nuseni, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 Nuseni. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

 

851.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Parva, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Parva. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

852.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Petru Rares, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Petru Rares. 
 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

853.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Prundu Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Prundu Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

854.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Rebrisoara, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Rebrisoara. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

855.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Rodna, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Rodna. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

856.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Runcu Salvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

857.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Salva, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Salva. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
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858.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Spermezeu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

859.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sant, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sant. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

860.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sieu. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

861.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Terminarea construcției capelei 
mortuare in comuna Sieut, sat Sebiș, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.000 mii lei 
 
Autor:  
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 satul Sebiș, comuna Șieuț. 
(Construcția capelei este începută din 
anul 2016). Consider că trei ani mai 
târziu ar trebui să fi fost finalizată 
lucrarea. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

862.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sieu Magherus, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Sieu Magherus. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala. 
863.  Anexa nr.3/15 Ministerului 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sieu Odorhei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sieu Odorhei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

864.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sintereag, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sintereag. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

865.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Silivasu de Campie, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 

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 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

locuitorii din Silivasu de Campie. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

866.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Tarlisua, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Tarlisua. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

867.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Tiha Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
Autor:  
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 Tiha Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 
 

868.  Anexa nr.3/15 Ministerului Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Uriu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 Uriu 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

 

869.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Urmenis, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Urmenis. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
 

870.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  
 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Zagra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Zagra. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

871.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/13, 
Capitolul 7010, Subcapitolul 
04, Grupa/Titlul 71, Articolul 
01, Alineat 30. 

Se suplimentează bugetul pe 2019, cu 
suma de 1 milion lei, reprezentând 
sume restante neachitate 
constructorului, la Căminul de bătrâni 
din Comuna Dămienești, Județul 
Bacău. 
 
Autor: 
Constantin Avram,  
Deputat ALDE 
 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul este finalizat prin proces 
verbal de recepție. Din lipsa resurselor 
financiare la nivel local nu s-a achitat 
restul lucrărilor executate cuprinse în 
proiect, sub riscul UAT Dămienești de a 
fi executată silit (sau intrarea stării de 
insolvență) 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 1 milion lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/16/01 – Ministerul 
Finanțelor Publice, la capitolul “Alte 
servicii publice generale”  

Respins prin vot 
 

872.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 7001, Grupa/Titlul 
51, Articolul 02, Alineat 04. 

Se suplimentează bugetul pe 2019, cu 
suma de 30 mil lei, reprezentând 
înființarea (construirea) unui complex 
sportiv ecvestru care să cuprindă: 
- Centru de excelență pentru 
sportivi profesioniști (copii, juniori, 
tineret, amazoane, seniori); 
- Școală de echitație; 
- Centru de agrement; 
- Centru de terapie cu cai pentru 
copiii cu autism, sindrom down, ori 

Motivaţia amendamentului: 
În ultimii ani sportul ecvestru în 
România s-a dezvoltat foarte mult iar 
sportivii noștri au obținut recunoaștere 
atât la nivel național cât și la nivel 
internațional. Astfel: 
La Campionatul Balcanic, din 2018, din 
Zagreb – Croația, România a obținut: 
- Aur cu lotul de seniori 
- Aur cu lotul de tineret  
- Argint cu locul de copii 

Respins prin vot 
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alte dizabilități. 
Obiectivul vizat, de care România are 
nevoie, în special în zona Moldovei, 
poate fi realizat în cadrul CNI 
(Compania Națională de Investiții) 
prin Programul Național de Construcții 
de Interes Public sau Social sub 
Programul – Complexuri Sportive. In 
acest sens, investiția se va concretiza 
prin construirea: 
1) Manej acoperit, format din 
două corpuri: 
a) Manej concurs (35/80 m²) 
b) Manej încălzire (25/60 m²) 
2) Manej descoperit pe nisip 
(100/70 m²) 
3) Manej descoperit încălzire pe 
nisip (70/50 m²) 
4) Manej descoperit pe iarbă 
(90/100 m²) 
5) Două grajduri a câte 25 de boxe 
de 4/4 m² 
6) Boxe mobile – 100 de bucăți 
7) Pistă de alergare (hipodrom) 
8) Plimbătoare cai 
9) Clădire administrativă, spații de 
cazare (30 de camere), sală cantină, 
sala de conferințe, săli de tratament, 
cabinete medicale, vestiare, toalete, 

- Bronz cu lotul de amazoane 
- Bronz cu lotul de juniori 
La individual, sportivii români au 
obținut: 
- Campion balcanic la seniori 
(Aur) 
- Vicecampion balcanic la seniori 
(Argint) 
- Campion balcanic la copii (Aur) 
- Bronz la tineret. 
Toate aceste rezultate ne obligă să 
oferim acestor sportivi un centru 
performant de echitație, care să le ofere 
condiții de lucru și antrenament, similare 
celor din Europa. În același timp, pe 
lângă performanță, se intenționează ca 
acest complex sportiv ecvestru să vină și 
în întâmpinarea doritorilor de agrement 
cu calul și a copiilor cu autism, sindrom 
down și alte dizabilități. Prin urmare, 
investiția va influența în bine sportul de 
performanță, sportul de mase (cu impact 
social), precum și activitățile medicale 
pentru copii cu dizabilități din toată 
România. 
 
Sursa de finanţare: 
Programul Național de Construcții de 
Interes Public sau Social sub Programul 
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bazin balnear, sală de sport. 
10) Spațiu chinetoterapeutic pentru 
cai și cabinet veterinar. 
 
Autor: 
Ștefan-Alexandru Băișanu,  
Deputat ALDE 
 
 
 

– Complexuri Sportive. 

873.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Articolul 01, 
Alineat 04.  

Alocarea  sumei de 450.000 lei pentru 
construire șanțuri pereate în localitatea 
Seleuș, județul Arad.  
 
 
Autorul amendamentului:  
Pistru-Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  
 

Respins prin vot 
 

874.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, , Grupa/Titlul 
55, Articolul 01, Alineat 13. 

Alocarea  sumei de 450.000 lei pentru 
construire trotuare pietonale în 
localitatea Seleuș, județul Arad.  
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  

Respins prin vot 
 

875.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/27, 
Programul Național de 
Construcții de Interes Public 
sau Social 

Alocarea  sumei de 200.000 lei pentru 
renovare clădire remiza SVSU în 
localitatea Seleuș, județul Arad.  

 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Susținerea proiectului de dezvoltare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Respins prin vot 
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Publice 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Publice  
 

876.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 
20, Articolul 01, Alineat 03. 

Alocarea sumei de 360.000 lei pentru 
extindere și dirigenție rețea electrică în 
vederea alimentării Cartier Nou sat 
Aluniș, com. Frumușeni, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

În desfășurare două contracte pentru 
extindere rețea electrică în vederea 
alimentarii Cartier Nou sat Aluniș. Suma 
solicitată reprezintă 80% din valoarea 
totală a proiectului, necesară finalizării 
celor două contracte. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  

Respins prin vot 
 

877.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
modernizare drumuri comunale 
Luncșoara-Tohești, localitatea 
Hălmăgel, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

878.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 
20, Articolul 01, Alineat 03. 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
modernizarea sistemului de iluminat 
public în localitatea Hălmăgel, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea programelor de dezvoltare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
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879.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 7.500.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Șicula, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 
 
 
 
 

Susținere finalizare proiect pentru 
asfaltare străzi în comună, pe o distanță 
de 7 km. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

880.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 
51, Articolul 02, Alineat 38. 

Alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru 
introducerea rețelei de gaz în comuna 
Șicula, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finalizare lucrări care să ducă la 
modernizarea infrastructurii din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

881.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/01, 
Capitolul 5400, Alte Servicii 
Publice Generale 

Alocarea  sumei de 200.000 lei pentru 
renovare clădire capelă mortuară în 
localitatea Iermata, județul Arad.  
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de dezvoltare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

882.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 1.600.000 lei pentru 
scurgere ape pluviale și podețe pe str. 
Lăutarilor și Unirii în comuna Șicula, 

Necesitate construcție de șanțuri și 
podețe pentru colectarea apei pluviale și 
construirea canalizării de scurgere a 

Respins prin vot 
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capitol / subcapitol / paragraf 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

acestei ape pluviale în Crișul Alb pe 
distanță de cca 1,5km. Această lucrare se 
impune stringent, deoarece în fiecare 
iarnă/primăvară, apa pluvială băltește în 
zona celor două străzi, soluția de 
scurgere în Crișul Alb fiind cea mai 
bună din punct de vedere tehnic. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

883.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 
51, Articolul 02, Alineat 38. 

Alocarea sumei de 3.795.758,28 lei 
pentru construire Campus Școlar J.G. 
Tajovsky în orașul Nădlac, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Incapacitate de achitare a sumei din 
bugetul local pentru finanțarea 
proiectului de construire a campusului 
școlar. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

884.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Cermei, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea programelor de dezvoltare 
locală și susținerea proiectelor de 
infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

885.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 
51, Articolul 02, Alineat  

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
introducerea rețelei de gaz în comuna 
Cermei, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea programelor de dezvoltare 
locală și susținerea proiectelor de 
infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

886.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru 
modernizare și asfaltare străzi în 
localitățile Secusigiu, Satu Mare, 
Munar și Sînpetru German, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijin financiar pentru finalizarea a 
două contracte  aflate în desfășurare, de 
proiectare și execuție pentru asfaltarea 
străzilor din comuna Secusigiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

887.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
construire șanțuri și podețe în 
localitatea Zimandu Nou, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sumă necesară pentru achitarea 
lucrărilor de construire șanțuri și podețe. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

888.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 7001, Grupa/Titlul 
55, Articolul 01, Alineat 26. 

Alocarea sumei de 80.000 lei pentru 
reabilitare bloc locuințe în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-

Susținerea proiectelor de infrastructură 
ce necesită cofinanțare locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 

Respins prin vot 
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capitol / subcapitol / paragraf 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Popa Eusebiu-Manea, ALDE Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

889.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
pietruire drumuri agricole în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de infrastructură 
ce necesită cofinanțare locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

890.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 40.000 lei pentru 
reabilitare dispensar uman în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de infrastructură 
ce necesită cofinanțare locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

891.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 24.000 lei pentru 
reabilitare Grădiniță în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de infrastructură 
ce necesită cofinanțare locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

892.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
modernizare infrastructură rutieră în 
comuna Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de infrastructură 
ce necesită cofinanțare locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice 
893.  Legea Bugetului de Stat pe anul 

2019, Anexa nr. 3/15 
Alocarea sumei de 10.000 lei pentru 
modernizare Primărie în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de infrastructură 
ce necesită cofinanțare locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

894.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 300.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Almaș, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

895.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 350.000 lei pentru 
construire casă mortuară în comuna 
Almaș, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

896.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 350.000 lei pentru 
construire casă mortuară în comuna 
Cil, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
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crt. 
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Text amendament propus 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

897.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 150.000 lei pentru 
dalare șanțuri și realizare accese în 
comuna Almaș județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

898.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 150.000 lei pentru 
întreținere și reparații trotuare în 
comuna Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

899.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
întreținere și reparații drumuri 
comunale DC30 și DC35, comuna 
Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

900.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
întreținere și reparații străzi în comuna 
Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

901.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare Centru Civic în comuna 
Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

902.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare platformă Primărie Almaș 
cu pavaj, bănci, coșuri de gunoi și 
iluminat în comuna Almaș, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 
 
 
 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

903.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
amenajare platformă Dispensar uman 
în comuna Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

904.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 80.000 lei pentru 
lucrări de modernizare a sistemului de 
iluminat public în comuna Almaș, 
județul Arad. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

905.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 120.000 lei pentru 
amenajare pasarelă pietonală în Valea 
Almașului, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

906.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
amenajare canal colector Joia Mare, 
județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

907.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare pasarelă pietonală peste râul 
Crișul Alb, localitatea Joia Mare, 
județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

908.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare canal adiacent DN 79A 
colectare apă pluvială, localitatea 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

909.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
reabilitare și dotare Cămine Culturale 
în comuna Almaș, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

910.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
reabilitare școli și grădinițe (încălzire 
centrală, acoperiș, tavan, tencuit și 
zugrăvit), localitatea Almaș, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor de 
investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

911.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 20.328.326 lei 
pentru extindere rețea de alimentare cu 
apă și rețea canalizare menajeră în 
comuna Zăbrani, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijin în vederea finanțării proiectului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

912.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 5.652.042 lei pentru 
modernizare străzi în localitățile 

Sprijin în vederea finanțării proiectului 
 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Chesinț și Neudorf, comuna Zăbrani,  
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

913.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 625.910 lei pentru 
construire capelă funerară în comuna 
Zăbrani, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijin în vederea finanțării proiectului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

914.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 400 mii  lei pentru 
reparații străzi secundare în comuna 
Ignești, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiecte infrastructură în 
comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

915.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
modernizare și dotare dispensar uman 
în comuna Ignești, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiecte infrastructură în 
comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

916.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 140 mii lei pentru 
construire trotuare în comuna Ignești, 
județul Arad. 
 

Susținere proiecte infrastructură în 
comună. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

917.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
cheltuieli de reparații și întreținere în 
comuna Bîrsa, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiecte de construcție aflate 
în desfășurare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

918.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 19.604.474,00 lei 
pentru sistem de canalizare menajeră și 
extindere rețele de alimentare cu apă în 
comuna Pilu, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de canalizare și 
alimentare apă. Valoarea totală necesară 
pentru finalizarea/realizarea obiectivului 
de investiții este de 20.504.463,00, din 
care 899.989,00 buget local. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

919.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 3.000 mii lei pentru 
modernizare străzi în comuna 
Grăniceri, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiect în desfășurare. 
Contribuție buget local, 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

920.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
extindere rețea canalizare în comuna 

Susținere proiect în desfășurare. 
Contribuție buget local, 1.000 mii lei. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grăniceri, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

921.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 80.000 euro pentru 
reabilitare, modernizare și extindere 
sistem de iluminat stradal de tip 
ecologic în comuna Hășmaș, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiect de infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

922.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Cermei, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finalizare lucrare de modernizare 
infrastructură în comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

923.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
introducere rețea de gaz în comuna 
Cermei, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finalizare lucrare de modernizare 
infrastructură în comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

924.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
renovare Școală Gimnazială în comuna 

Susținere proiect de dezvoltare și 
modernizare în comună. 

Respins prin vot 
 



776 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Chisindia, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

925.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural în satul 
Brusturi, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Proiect în desfășurare. Valoarea totală a 
proiectului este de 800 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

926.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
reabilitare trotuare strada Primăriei, 
strada Avram Iancu, strada 
Ciungănească și strada Horea din 
localitatea Hălmagiu, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Proiect în desfășurare. Valoarea totală a 
proiectului este de 1.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

927.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
modernizare parc agreement în 
localitatea Hălmagiu, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Proiect în desfășurare. Valoarea totală a 
proiectului este de 1.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

928.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 

 
Finantarea obiectivului de investitii 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

„Construirea unei creșe in comuna 
Aghiresu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

929.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Aiton, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

930.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Alunis, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

931.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Etapa a II-a”. 
 
 

Apahida, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

932.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Aschileu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

933.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Baciu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

934.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Baisoara, judetul Cluj. 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 

 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

935.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Belis judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

936.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Bobalna, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

937.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Bontida, judetul Cluj. 
 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

938.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Borsa, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

939.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Buza, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

940.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Caianu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

LUNGU înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

941.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Calarasi, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Respins prin vot 
 



786 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

942.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Calatele, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

943.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Camarasu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
 



787 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

944.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Capusu Mare, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
 



788 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

945.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Caseiu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

946.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Catina, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
 



789 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

947.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Câțicău, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
 



790 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – etapa a II-a. 
948.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ceanu Mare, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

949.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Chinteni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
 



791 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

950.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Chiuesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 



792 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

951.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ciucea, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

952.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ciurila, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
 



793 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

953.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cojocna, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

954.  Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului: Respins prin vot 



794 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cornesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

 

955.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cuzdrioara, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 

Respins prin vot 
 



795 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

956.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Dabaca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

957.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 

 
Finantarea obiectivului de investitii 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
 



796 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

„Construirea unei creșe in comuna 
Feleacu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

958.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Fizesu Gherlii,  judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 

Respins prin vot 
 



797 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

959.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Floresti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

960.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
 



798 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Etapa a II-a”. 
 
 

Frata, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

961.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Garbau, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
 



799 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

962.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Geaca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

963.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Gilau, judetul Cluj. 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
 



800 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 

 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

964.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Iara, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 

Respins prin vot 
 



801 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

965.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Iclod, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

966.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Izvolul Crisului, judetul Cluj. 
 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
 



802 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

967.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Jichisu de jos, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
 



803 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

968.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Jucu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

969.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Luna, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
 



804 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

LUNGU înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

970.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Maguri Racatau, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Respins prin vot 
 



805 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

971.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Manastireni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

972.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Margau, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
 



806 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

973.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Marisel, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
 



807 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

974.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mica, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

975.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mihai Viteazu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 

Respins prin vot 
 



808 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

976.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mintiu Gherlii, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
 



809 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locala – etapa a II-a. 
977.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mociu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

978.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Moldovenesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 

Respins prin vot 
 



810 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

979.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Negreni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 



811 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

980.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Palatca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

981.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Panticeu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins prin vot 
 



812 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

982.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Petrestii de Jos, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

983.  Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului: Respins prin vot 



813 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ploscos, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

 

984.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Poieni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 

Respins prin vot 
 



814 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

985.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rasca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

986.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 

 
Finantarea obiectivului de investitii 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins prin vot 
 



815 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

„Construirea unei creșe in comuna 
Recea Cristur, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

987.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sacuieu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 

Respins prin vot 
 



816 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

988.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sandulesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

989.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 

Respins prin vot 
 



817 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Etapa a II-a”. 
 
 

Savadisla, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

990.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sancraiu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 

Respins prin vot 
 



818 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

991.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sanmartin, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

992.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sanpaul, judetul Cluj. 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 

Respins prin vot 
 



819 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 

 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

993.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Sic, 
judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 

Respins prin vot 
 



820 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

994.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Suatu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

995.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Tritenii de Jos, judetul Cluj. 
 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

996.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Tureni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

997.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Taga, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

998.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Unguras, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

LUNGU înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

999.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Vad, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1000.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Valea Ierii, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 
 

1001.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Viisoara, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1002.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Vultureni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% 
la nivel național, amendamentul va 
asigura construirea unei creșe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, Capitolul 
Politici în domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-
school 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1003.  Articolul 281/anexa 3/15/02 
capitolul 7001/ titlul 55/ 
articolul 02/ alineatul 03   

Se introduce un articol nou: 
Art. 281 
În bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, 
la capitolul 70.01 “Locuințe, servicii 
și dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte 
transferuri”, alineatul “Asistență 
pentru dezvoltare alocată în 
străinătate”, este cuprinsă suma de 
23.350 mii lei pentru finanțarea de 
către Republica Moldova a 
lucrărilor de renovare și reparație 
pentru infrastructura preșcolară și 
școlară, conform Acordului dintre 
Guvernul României și Guvernul 
Republicii Moldova privind 
implementarea programului de 
asistență tehnică și financiară în 
baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 100 
milioane euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la 
București la 27 aprilie 2010. 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor – Viorel– deputat 
neafiliat 

Conform datelor Fondul de Investiții 
Sociale din Moldova (FISM), până în 
prezent au fost renovate şi modernizate 
845 de grădinițe din Republica Moldova 
din grantul oferit de Guvernul României, 
in perioada 2012- 2015 fiind valorificate 
în acest sens circa 29 milioane de euro. 
Continuarea procesului de renovare a 
acestora, cu suportul Guvernului este 
esențial pentru susținerea angajamenelor 
pe care România și le-a asumat față de 
dezvoltare Republicii Moldova. 
 
Sursa de finanțare:  
Sumele suplimentare vor fi alocate din 
bugetul Autorității Electorale 
Permanente din subvenția alocată 
finanțării partidelor politice, în cuantum 
de 409.000 mii lei bugetul propus pentru 
2019. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Banias Mircea Marius– deputat 
neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat 
neafiliat 
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat 
neafiliat 
Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Dobre Mircea – Titus – deputat 
neafiliat 
Durbacă Eugen – deputat neafiliat 
Huncă Mihaela – deputat neafiliat 
Meiroșu Marilena – Emila– deputat 
neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat 
neafiliat 
Podașcă Gabriela – Maria – deputat 
neafiliat 
Spînu Ion – deputat neafiliat 
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 
Mocialcă Ion – deputat neafiliat 
Petric Octavian – deputat neafiliat 
Pop Georgian – deputat neafiliat 
Tudose Mihai – deputat neafiliat 
Vlăducă Oana – Silvia – deputat 
neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1004.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice  
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. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru finalizarea 
lucrărilor la „Parcul Balnear Beltiug” din 
comuna Beltiug, județul Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuirea sumei 
de 14.000 mii lei  de la Anexa nr.3/15, 
capitolul 5000, grupa/titlul  Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 
 

Respins prin vot 
 

1005.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social  
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Anexa nr. 3/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale ți Administraţiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei 
pentru realizare  documentație și 
începerea lucrărilor la Sala Polivalentă 
din municipiul Suceava, județul 
Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 

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.  

Respins prin vot 
 



829 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 
Cod 1324 

1006.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice / 
Programul 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." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, anexa 
introdusă prin Ordonanta 
16/2014 

Se propune alocare a 65.000 mii lei 
credite de angajament pentru realizarea 
obiectivului de investiții Sală 
Polivalentă în Municipiul Deva, 
Județul Hunedoara, proiect derulat în 
cadrul Companiei Naționale de 
Investiții. 
 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau social 
derulat în baza OG nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."  se finanțează cu 
precădere construirea de Săli de sport, 
Baze sportive etc. 
O sală polivalentă la nivelul 
Municipiului Deva ar reprezenta o 
creștere semnificativă a calității vieții 
pentru o populație foarte din întreaga 
regiune. 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 
Cod 1324 

Respins prin vot 
 

1007.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
construirea căminului cultural cu sală 
multifuncțională în comuna Chiojdeni, 

Comunitatea de localnici din comuna 
Chiojdeni, județul Vrancea, are nevoie 
de această investiție pentru că în zonă se 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 
 

județul Vrancea. 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

desfășoară diferite evenimente cultural-
artistice, care au ca menire păstrarea 
identității culturale a locuitorilor de pe 
Valea Râmnicului. De ziua comunei, pe 
6 august, când se celebrează Schimbarea 
la Față a Domnului, sau denumirea 
locală, sărbătoarea de Pobrejenie, în 
comună are loc un festival al datinilor 
populare, care, din lipsa unui local, se 
desfășoară în aer liber. 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 
Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 

1008.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrație 
Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 
 

Se alocă suma de 4.750 mii lei pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici prentru construirea unei 
creșe PT, C plus M în municipiul 
Focșani, județul Vrancea.  
 
 
 
 
 
  
 
 

Locurile în creşele şi grădiniţele din 
Focșani sunt insuficiente. Autoritățile 
locale ar trebui să asigure finanţarea 
construcţiei unui număr minim de creşe, 
în fiecare oraş de peste 10.000 de 
locuitori, proporţional cu populaţia 
fiecărei localităţi. Astfel, pentru Focșani, 
ar trebui construită o creșă la 10.000 - 
15.000, orașul având o populație de 
aproape 70.000 de locuitori.  
În acest moment, în Focșani 
funcționează două creșe, cu câte patru 
clase, care deservesc întregul oraș, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

neputând răspunde cererii tuturor 
familiilor care doresc să își înscrie copiii 
preșcolari în sistemul de învățământ. 
Potrivit cererii, în Focșani ar mai fi 
nevoie de construirea a minimum două 
creșe de cartier. 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 
Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 

1009.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrație 
Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
construire școală sat Chiricari, comuna 
Nereju, județul Vrancea.  
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Comuna Nereju este una dintre cele mai 
importante comune din zona montană a 
județului Vrancea, cu o populație de 
vârstă școlară în creștere. Satul Chiricari 
a fost afectat în dese rânduri de 
alunecările de teren din zonă, având 
nevoie de un local nou și sigur pentru 
desfășurarea activității școlare. 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 
Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 

Respins prin vot 
 

1010.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrație 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea aducțiunii de apă în 
comuna Păunești, județul Vrancea.   

Comuna Păunești are un sistem de 
aducțiune de apă începând cu anul 2000. 
Din cauza extinderii comunei, în zonele 

Respins prin vot 
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Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

atrase în intravilan este nevoie de 
investiții în aductiunea cu apa, ingregul 
sistem având nevoie de redimensionare 
și reabilitare.    
 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 
Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 
 

1011.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație 
Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 
 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
construire și amenajare piață 
agroalimentară în satul Timboești, 
comunca Timboiești, județul Vrancea   
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Principala activitate a locuitorilor 
comunei Timboiești constă în cultivarea 
viței de vie și comercializarea produselor 
obținute. În momentul de față comerțul 
are loc de-a lungul drumului E85 sau 
prin piețele altor localități, comuna 
având nevoie de un spațiu în care se 
poate desfășura un comerț civilizat 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 
Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 
 
 

Respins prin vot 
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1012.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație 
Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

Se alocă suma de  2.400 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
Construire sală de sport și cantina 
școlară Liceul ”Simion Mehedinți” 
comuna Vidra, Județul Vrancea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Comuna Vidra este un important centru 
școlar pentru localitățile de pe Valea 
Putnei, în județul Vrancea. Unitatea de 
învățământ liceal are înscriși la cursuri 
aproape 500 de elevi, în ciclul IX-XII, 
învățământ de zi, majoritatea provenind 
din familii cu venituri modeste. Pentru 
acești elevi este mai mult decât necesară 
reconsctruirea cantinei liceului, pe 
vechiul amplasament, clădirea actuală 
reprezentând risc major în caz de 
cutremur, și nemairăspunzând nevoilor 
actuale. Pentru demolarea și 
reconstrucția ei ar fi nevoie de o 
investiție în valoare de 800 mii lei. De 
asemenea, Liceul Vidra are nevoie de 
constrcția unei săli de sport modern care 
să răspundă nevoilor elevilor și cadrelor 
didactice pentru practicarea sportului. 
Pentru acest obiectiv de investiții ar fi 
nevoie de o finanțare în valoare de 1.600 
mii lei.  
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 

Respins prin vot 
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Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 
 

1013.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație 
Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 9.000 mii lei pentru 
Obiectivul de investiții Reabilitare și 
asfaltare drumuri sătești și comunale în 
comuna Vidra, județul Vrancea și 
construcția de poduri peste pârâul Saca 
și pârâul Colțea, comuna Vidra, județul 
Vrancea.  
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

În componența comunei Vidra intră nu 
mai puțin de șapte sate, Șerbești, Burca, 
Cucuieți, Tichiriș, Vidra, Viișoara și 
Irești, care necesită investiții majore în 
infrastructura stradală. Este vorba despre 
porțiuni însumate de drum care ajung la 
o distanță de aproximativ 9 km de 
drumuri care necesită intervenții rapide 
atât pentru reabilitare, cât mai ales 
pentru modernizare și asfaltare. De 
asemenea, în cadrul acestor intervenții, 
este necesară și construcția de poduri și 
podețe peste pârâul Saca și Colțea. 
Proiectul de reabilitare a infrastructurii 
este urgent pentru că în acest moment, 
din cauza stării deplorabile a ulițelor, 
intervențiile în situații de extremă 
urgență sunt de cele mai multe ori 
întârziate sau chiar imposibile.  
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 9.000 mii lei 
sumele prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
Mnisterul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 

Respins prin vot 
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1014.  Anexa nr. 3/15 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație 
Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 

 

Se alocă suma de 1.000 mii lei  pentru 
obiectivul de investiții Studiu de 
fezabilitate și Construcție Sală  
multifuncțională de sport în municipiul 
Focșani, județul Vrancea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Municipiul Focșani are nevoie de o 
extindere a rețelei destinate practicării 
sportului și pentru relaxare, iar această 
sală de sport multifuncțională este 
gândită ca o extindere a terenului de 
sport din cartierul Sud al municipiului, 
pentru a răspunde nevoii de performață 
sportivă, atât pentru sport de 
performanță dar și de masă, pentru 
tineri, dar și pentru seniori.  
Arena interioară va trebui să fie adaptată 
mai multor scenarii, prin structurile 
amovibile propuse pentru diferite jocuri 
sau concerte. 
 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 
Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 
 

Respins prin vot 
 

1015.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație 
Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 

Se alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
Proiecte de investitii Reabilitare, 
modernizare și dotare Cămin Cultural 
sat Pufești. com. Pufești, Județul 
Vrancea. 
 

Comuna Pufești este lipsită în acest 
moment de un spațiu în care să se 
desfăsoare în condiții decente activitățile 
socio-culturale.  
 
Sursa de finanţare: 

Respins prin vot 
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Programul Național de 
Dezvoltare Națională 

 

 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică – Programul 
Național de Dezvoltare Locală – ETAPA 
II - Credite de angajament 
 
 

1016.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice / 
Programul 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." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 
16/2014 

Se propune alocare a 7.500 mii lei – 
credite de angajament - pentru 
realizarea obiectivului de investiții 
Construirea unui bazin de înot și 
extinderea Aqualand în Municipiul 
Deva, Județul Hunedoara, proiect 
derulat în cadrul Companiei Naționale 
de Investiții. 
 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau social 
derulat în baza OG nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."  se finanțează cu 
precădere construirea de Săli de sport, 
Baze sportive etc. 
Extinderea și modernizarea 
Aqualandului din Municipiul Deva 
reprezintă un punct foarte important pe 
agenda publică locală. 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 
Cod 1324 

Respins prin vot 
 

1017.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 
51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 

Se propune alocarea  sumei de 1.000 
mii lei pentru fințarea Căminului 
pentru persoane vârstnice Solca, 

La Căminul pentru persoane vârstnice 
din Solca sunt cazați 70 de bătrâni și are 
32 de angajați. Majoritatea vârstnicilor 

Respins prin vot 
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UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

județul Suceava.  
Suma rezultă din responsabilitatea 
cofinanțării căminelor de bătrâni de 
către administrația publică centrală, în 
completarea contribuției persoanei 
beneficiare/susținătorilor legali. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

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 
mecanismului de finanțare a serviciilor 
sociale. 
Marea problemă constă în dificultățile 
financiare ale administrațiilor locale. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale și Administratiei / 
Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 

1018.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 
51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru finanțarea Unității de 
Asistență Medico-Socială Carmen 
Silva oraș Broșteni, județul Suceava. 
Suma rezultă din responsabilitatea 
administrației publice locale de a 
asigura cheltuielile cu personalul 
medical, precum și pentru hrana pentru 
beneficiari, precum și pentru bunuri si 
servicii necesare funcționării. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Odată cu majorarea standardelor de cost 
cu 30 % pentru acest tip de unități 
medico-sociale, Consiliul Local Brosteni 
nu va mai putea practic să asigure 
cheltuielile cu personalul medical, 
precum și pentru hrana beneficiarilor, 
pentru bunurile și serviciile necesare 
funcționării. 
Pacienții de aici prezintă o dublă situație 
de risc, atât din punct de vedere social, 
cât și din punct de vedere medical, foarte 
mulți dintre ei fiind imobilizați la pat  
Unitatea are un grad de ocupare de 100 
%. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Ministerul 
Dezvoltarii Regionale și Administratiei / 
Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Respins prin vot 
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Camera Deputaților și Senat  
1019.  Ministerul Dezvoltarii 

Regionale și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 
15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 
33.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Dezvoltarea 
zonei turistice – Construcție telescaun 
- Domeniul schiabil Parâng, Judeţul 
Hunedoara”. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Județul Hunedoara are unul dintre cele 
mai importante capacități de dezvoltare a 
turismului din regiune. Pentru a genera 
efecte de multiplicare în zona 
domeniului schiabil Parâng, se impune 
construcția unui telescaun. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

Respins prin vot 
 

1020.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 
15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament – cu suma de 
1.500 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Extinderea 
rețelei de distribuție a gazului metan în 
Satul Nalaț Vad, Oraș Hațeg, Județul 

Extinderea rețelelor de gaze naturale în 
zonele rurale și periurbane se impune, în 
condițiile în care încălzirea bazată pe 
lemn de foc este tot mai scumpă și mai 
ineficientă. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 

Respins prin vot 
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Hunedoara. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

1021.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 
15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament 

Se propune alocarea la Anexa nr. 3 / 
15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 
15.200 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiții ”Dezvoltarea 
zonei turistice – Domeniul schiabil 
Ursoaia, Judeţul Alba”. 
 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

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. Obiectivul 
este cuprins în Master Planul pentru 
investiții în turism. 
Mai mult, prin sistarea lucrărilor, cele 
realizate se degradează Această 
investiţie face parte din” Strategia de 
dezvoltare a Munţilor Apuseni” 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
sumei de 15.200 mii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice / Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 /5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI – credite de 
angajament 

Respins prin vot 
 

1022.  Anexa nr. 3 / 15/ 01 / Grupa 51/ Se propune alocarea la Anexa nr. 3 / Reprezintă o investiție de interes local Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament – cu suma de 
1.700. mii lei pentru reparație capitală 
a fostului Spital de Recuperare situat 
în orașul Ocna Mureș str. Mihai 
Viteazul nr.55 și reorganizarea 
acestuia în Centru de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane cu Handicap 
Psihic și Mental Ocna Mureș. 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

deosebit. Mai mult decât atât, 
infrastructura există, fiind necesară doar 
reabilitarea în vederea schimbării 
destinației pentru Centru de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane cu Handicap 
Psihic și Mental. 
 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
sumei de 55.200 mii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice/ Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 /5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI – credite de 
angajament 

 

1023.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 
51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului  Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice cu suma de  
80.000 mii lei pentru realizarea unei 
magistrale de gaz de 80 km și 
realizarea investițiilor de distribuție a 
gazului metan în 50 localități din 
județul Suceava, pentru 80.000 
gospodării. 

În județul Suceava doar 30% din 
populație este racordată la rețeaua de 
gaz, chiar dacă țara noastră dispune de 
zăcăminte însemnate. Sute de mii de 
oameni, agenți economici, dar și 
instituții publice, școli, grădinițe, spitale, 
au nevoie de gaz metan. 
În ultima perioadă în nicio localitate de 
nu s-a mai înființat vreo distribuție de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

gaz. 
Prețul lemnului de foc, cu care se 
încălzește 65% din populație, a crescut 
de patru ori și a creat probleme foarte 
mari, situație care ar fi putut fi evitată 
dacă localitățile ar fi fost conectate la 
rețeaua de gaz. 
Prin modificarea Legii Energiei, 
autoritățile locale vor avea posibilitatea 
de a înființa distribuții locale de gaz, fie 
ca serviciu public al localității, fie sub 
forma de concesiune către firme private, 
care să introducă rețeaua de gaz și, 
ulterior să o administreze. 
Sursa de finanțare: prin diminuarea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

1024.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 25.528 
mii lei pentru construirea parkingului 
din Hașdeu, de pe strada Păstorului nr 
67-69, Municipiul Cluj-Napoca, jud. 
Cluj. 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 

Datorită unui număr redus (insuficient) 
de locuri de parcare în incinta 
campusului universitar, studenții care 
dețin autoturisme sunt obligați de 
situație, cu încălcarea repetativă a 
regulilor elementare de circulație, să 
parcheze pe străzile adiacente – Hasdeu, 
Păstorului, Piezișă - până la zona 
pietonală – pe ambele direcții, pe 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

trotuare și pe carosabil, reducând și 
deoseori blocând benzile de circulație și 
trotuarele. 
Număr de locuri: 320. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 25.528  mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

1025.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 37.224 
mii lei pentru construirea parkingului 
de pe strada Primăverii, Municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Aproximativ 60 de garaje ale locuitorilor 
din zona viitorului parking vor fi 
dezafectate, iar proprietarii, alături de 
alţi clujeni care deţin locuri de parcare 
acolo, vor avea parcări asigurate în 
viitorul parking. Prin construirea acestui 
parking, se va rezolva atât problema 
locurilor de parcare, cât şi 
decongestionarea circulaţiei din această 
zonă.  
Număr de locuri: 440. 
 
Sursa de finanţare:.  
Diminuarea cu suma de 37.224  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

1026.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 19.481 
mii lei pentru construirea parking-ului 
de pe strada Mogoșoaia, Municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat  

Terenul pe care se propune construirea 
parkingului este în suprafaţă de 3910 
metri pătraţi şi este situat în cartierul 
Mănăştur delimitat de străzile 
Almaşului, Primăverii, Mogoşoaia şi 
Emil Cioran într-un spaţiu ocupat în 
prezent de 99 de garaje construite în 
sistem provizoriu (33 metalice şi 66 din 
betoane). Toate garajele individuale, 
cele existente pe amplasament, inclusiv 
cele din arealul studiat, se propun pentru 
demolare.  
Număr de locuri: 292.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 19.481  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

Respins prin vot 
 

1027.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 

Se propune alocarea sumei de  
288.627,5 mii lei pentru Ansamblul 
Centrul Cultural Transilvania - 

Suprafaţa desfăşurată a proiectului este 
de 46.000 mp, din care suprafaţa de 
carosabil este de 1.740 mp, suprafaţa 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

clădirea sălii de concerte, sediul 
Filarmonicii Transilvania, Piața 
Transilvania, anexe tehnice și pasaje 
subterane, Municipiul Cluj-Napoca, 
jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat  

pietonală de 3.283 mp, iar suprafaţa de 
spaţii verzi de 475 mp. Amplasamentul 
acestui proiect major de investiţii este 
situat în intravilanul Municipiului Cluj - 
Napoca, în apropierea zonei centrale, 
având adresa poștală pe Bulevardul 21 
Decembrie 1989, nr. 106. Terenul are o 
suprafață de 13.923 mp aflată în 
proprietatea Municipiului Cluj-Napoca 
şi în administrarea Consiliului 
local Cluj-Napoca. Noul ansamblu va 
asigura spaţiile necesare desfăşurării 
activităţii instituţiei de cultură a 
Filarmonicii “Transilvania” într-un 
cadru adecvat pus la dispoziţia 
Municipiului Cluj- Napoca. Clădirea 
Sediului Filarmonicii Transilvaniava fi 
dispusa pe latura de est a terenului 
mascând astfel calcanul clădirii existente 
pe lotul nr.106 la bulevardul 21 
Decembrie 1989, cu regim de înălţime 
3S+P+4Etaje, având înălţimea maximă 
de 17,6 m. 
Principalele componente tradiţionale ale 
spaţiului public exterior al “Centrului 
Cultural Transilvania” vor fi racordarea 
cu bulevardul 21 Dec 1989, precum si 
construirea unor noi zone pietonale, cum 
sunt piaţa Transilvania, squarul “George 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Enescu”, pasajul denivelat “Muzicii”, 
strada “Sunetului. 
Întregul ansamblu “CENTRUL 
CULTURAL TRANSILVANIA”, va fi 
în final compus din  cinci clădiri cu 
funcţiuni distincte (Sediul Filarmonicii 
Transilvania, Clădirea Sălilor de 
Concerte, Clădirea artelor plastice şi 
dramaturgie, Sediul Academiei de 
muzică “Gheorghe Dima” şi un hotel de 
două sute unităţi de cazare) aşezate pe o 
mare dală subterană ce acoperă peste 
80% din surprafaţa actuală a terenului. 
Această dală are destinaţia de parking 
subteran cu o capacitate de cca 500 de 
maşini şi va fi rezolvată pe mai multe 
niveluri. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 288.627,5  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

1028.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru alimentare  cu apă satele 
Vale, Corneni, Pruneni, Aluniș, 

Suma este necesară realizării 
obiectivului de investiții. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

comuna Aluniș, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

1029.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.600 
mii lei pentru modernizare străzi de 
pământ satul Săcel, comuna Băișoara, 
jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1030.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru reabilitare și împrejmuire 
cămin cultural Tăușeni, comuna 
Bonțida, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 



848 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Camera Deputaților și Senat 
1031.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 250 mii 
lei pentru achiziționare tehnologie 
LED iluminat public Bonțida, 
Răscruci, Coasta, Tășeni, comuna 
Bonțida, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1032.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice cu suma de 
19.769 mii lei pentru construire Centru 
Social de Zi, municipiul Câmpia 
Turzii, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 19.769 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

Respins prin vot 
 

1033.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 

Se propune alocarea sumei de 760 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții “Reabilitare și transformare 

Obiectiv de investiții necesar 
comunității. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

imobil C.T. din strada Nouă, nr. 8, în 
spații școlare, Școala Gimnazială 
Avram Iancu“, municipiul Câmpia 
Turzii, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

1034.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 4.500 
mii lei pentru modernizare drum 
comunal DC, comuna Călărași, jud. 
Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1035.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru construire cămin cultural 
sat Agârbiciu, comuna Căpușu, jud 
Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

1036.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru modernizare cămin cultural 
comuna Cîțcău, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1037.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru împrejmuire grădiniță sat 
Sălișcă, comuna Cîțcău, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru siguranța copiilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1038.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 

Se propune alocarea sumei de 670 mii 
lei pentru modernizare Școală 
Gimnazială, localitatea Chiuești, 
comuna Chiuești, jud Cluj.  
 

Pentru asigurarea unor condiții decente. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

1039.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 850 mii 
lei pentru reabilitare Școală Generală, 
localitatea Săcălaia, comuna Fizeșu 
Gherlii, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unor condiții decente. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1040.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei pentru modernizare cămin 
cultural comuna Fizeșu Gherlii, jud 
Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1041.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru reabilitare biserică greco-
catolică comuna Frata, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care face 
parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1042.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei pentru construire grădiniță 300 
locuri localitatea Florești, comuna 
Florești, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care face 
parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1043.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru reabilitare biserică ortodoxă 
comuna Frata, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 

Pentru asigurarea unui serviciu care face 
parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

1044.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
lei pentru modernizare Grup Școlar 
Huedin, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Suma este necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de izolare termică a instituției 
de învățământ. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1045.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 9.320 
mii lei pentru modernizare drumuri 
comunale comuna Mociu, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Este vorba de modernizarea a 12 km de 
drumuri comunale.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 9.320 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

Respins prin vot 
 

1046.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 

Se propune alocarea sumei de 14.000 
mii lei pentru modernizare/reabilitare  
drumuri și străzi comunale Poieni, jud 
Cluj.  
 

Este vorba de modernizarea/reabilitarea 
a 24 km drumuri și străzi comunale. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 14.000 mii lei a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

1047.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru reabilitare cabinet medical, 
sat Poieni, comuna Poieni, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care face 
parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1048.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 415 mii 
lei pentru reabilitare cămine culturale 
localitățile Tranișu, Morlaca și Valea 
Drăganului, comuna Poieni, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care face 
parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1049.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru modernizare/reabilitare  

Pentru asigurarea unui serviciu care face 
parte din pachetul minim. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

drumuri și străzi comunale Rîșca, jud 
Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

1050.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru reabilitare și extindere 
alimentare apă potabilă sat Rîșca, 
comuna Rîșca, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unor condiții minime 
de trai locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1051.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 13.946 
mii lei pentru modernizare/reabilitare  
drumuri și străzi comunale Vad, jud 
Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 

Suma este necesară pentru realizarea 
lucrărilor de asfaltare. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 13.946 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

1052.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru alimentare cu apă Chidea și 
Bădești, comuna Vultureni, jud Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu public 
care face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1053.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 60 mii 
lei pentru modernizare cămin cultural 
Băbuțiu, comuna Vultureni, jud Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu public 
care face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II 

Respins prin vot 
 

1054.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/ Titlul 
VI Transferuri între unități ale 
administrației publice I. Credite 

Se propune alocarea sumei de 200 mii 
lei pentru întocmire PUG, comuna 
Rîșca, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 

Asigurarea cadrului de dezvoltare 
teritorială durabilă a localității. 
 
Sursa de finanţare:  
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/ Titlul VI 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

de angajament   Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Transferuri între unități ale 
administrației publice I. Credite de 
angajament   

1055.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei 
Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/ Titlul 
VI Transferuri între unități ale 
administrației publice I. Credite 
de angajament   

Se propune alocarea sumei de 38.200 
mii lei pentru introducere rețea gaz 
natural, comuna Vad, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 38.200  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

Respins prin vot 
 

1056.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul 5001, 
grupa/titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, Programul 
National de Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 4500 
mii lei pentru reabilitarea străzii 1 
Decembrie, Municipiul Babadag, 
jud. Tulcea  
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Starea acestei străzi este 
deplorabilă, în momentul de față 
locuitorii orașului Babadag neputând să 
circule în condiții optime și mai mult 
confruntându-se cu grave probleme atât 
de sănătate, din cauza prafului care se 
ridică în urma traficului greu și care face 
ca aerul să fie nerespirabil.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1057.  Anexa nr.  3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 cheltuieli buget 
stat/grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE/ 
art. 02-tranferuri de capital/ alin 
06 - Retehnologizarea 
centralelor termice și electrice 
de termoficare – II credite 
bugetare 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 12.000 
mii lei pentru Reabilitarea rețelei de 
transport și distribuție a energiei 
termice (termoficare) în Arad și 
transformarea punctului termic din 
cartierul Aradul Nou 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se prevede construirea a 53 de module 
termice de scară, reabilitarea conductelor 
din rețeaua de distribuţie în Aradul Nou 
pe o lungime de 3.882 metri liniari; 
reabilitarea conductelor pe alte 4 
magistrale pe o lungime de 4.820 metri 
şi construirea unei centrale de producție 
a agentului termic!  
Pentru eliminarea pierderilor de putere 
calorică datorate rețelei de transport se 
propune transformarea Punctului Termic 
din cartierul Aradul Nou în Centrală 
Termică. Centrala Termică va furniza 
agentul termic atât pentru încălzirea cât 
şi pentru prepararea apei calde de 
consum pentru blocurile de locuit din 
zonă 
 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 12.000 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

Respins prin vot 
 

1058.  Anexa nr.  3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 15.000 
mii lei pentru Reabilitarea străzi in 
Municipiul Arad, jud. Arad. 

Reabilitare a 55 de străzi din Municipiul 
Arad. 
ale căror caracteristici tehnice de 
exploatare nu mai corespund normelor în 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 
alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea 
calității serviciilor publice și 
pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local”, cod SIPOCA 9 
 

 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

vigoare datorită degradării carosabilului, 
sunt străzi unde traficul rutier şi pietonal 
se desfăşoară defectuos, iar dispozitivele 
pentru colectarea şi evacuarea apelor 
funcţionează deficitar sau lipsesc în 
totalitate. În acest context realizarea 
lucrărilor de reabilitare este necesară şi 
oportună, reabilitarea sistemului rutier 
având o importanţă deosebită din punct 
de vedere economic şi social. Realizarea 
acestei investiţii va îmbunătăţi 
considerabil starea de viabilitatea a părţii 
carosabile și în mod implicit va crește 
gradul de confort pentru cetățenii 
Aradului. 
Lista străzilor propuse: 
Cartierul Aradul Nou (Castanilor, Iosif 
Lengyel, Nicolae Densușeanu, Vasile 
Bogrea, Vasile Pârvan, Ilie Minea, 
Corabiei, Colțișor, Petuniei, Pinului, 
Viilor, Gladiolelor, Sever Secula, 
Teodor Mariş, Laurențiu Luca), 14 străzi 
din Centrul Vechi (Ghică Vodă, Iacob 
Cardoş, Badea Cârţan, Bârsei, 
Trandafirilor, Putnei, Primăverii, Emil 
Gârleanu, Clopoţeilor, Sibiului, Reşiţei, 
Spătarul Borcea, Veronica Micle, 
Remus), 11 străzi din Centru (Tribunul 
Axente, Mărgăritar, Căminului, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Șelimbăr, Salciei, Moșilor, Grigore 
Ureche, Ialomiței, Weitzer, Plugarilor, 
Robănești), 7 străzi din Pârneava 
(Latină, Biruinței, Venus, E.Murgu: 
Pădurii-penitenciar, Izlazului, Cucului, 
Vrabiei), 4 străzi din Vlaicu (Fecioarei, 
Calea A.Vlaicu: paralelă cu Aviației, 
Slănic, Orăştie), 2 străzi din Micălaca 
(Stânjenel: Pășunei-bl.212, Zoe: lăţimea 
de 3,70 m de teren disponibil nu permite 
realizarea unei trame stradale 
corespunzătoare fără expropieri), 1 
stradă din Bujac (C. Brâncuși: Șezătorii-
sens giratoriu) şi 1 stradă din Grădişte 
(Câmpul Florilor). 
 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 15.000 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

1059.  Anexa nr. 3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 

Se propune alocarea sumei de 5.000 
mii lei reparații capitale podul Decebal 
peste râul Mureș în municipiul Arad 
 
 
Autori:  

Lipsa lucrărilor de întreținere și 
reparaţii, creșterea intensității traficului 
și a sarcinii pe osie au afectat starea 
tehnică și funcţionalitatea astfel încât, 
dacă nu se adoptă măsuri urgente de 
efectuare a lucrărilor de reparaţii 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea 
calității serviciilor publice și 
pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local”, cod SIPOCA 9 

Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

capitale, însoțite de consolidarea unor 
elemente constructive, este pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei rutiere și 
pietonale pe Podul rutier Decebal“, 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală / Anexa 
nr. 3/15/02 MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)                    
 

1060.  Anexa nr. 3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 
alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 20.000  
mii lei pentru Reabilitatea termica a 
clădirilor de locuit, 82 blocuri în 
Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Reabilitarea termică înseamnă creşterea 
performanţei energetice a clădirilor prin 
aplicarea de materiale termoizolante pe 
pereţii exteriori, planșeul peste subsol, 
pe terase şi prin modernizarea 
instalaţiilor de încalzire, înlocuirea 
ferestrelor şi uşilor exterioare cu altele 
mai performante energetic. 
Măsurile de reabilitare termică urmăresc 
îmbunătăţirea confortului termic în 
locuinţe şi totodată reducerea 
consumurilor energetice ale clădirii. 
 
Prin lucrările efectuate se vizează 
reducerea consumului anual specific 
pentru încălzire - sub 100 kwh/mp, în 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

condiţiile în care, consumul de energie 
este cuprins în prezent între 180 
kWh/mp şi 240 kWh/mp. 
 
In baza unui studiu efectuat de 
Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor 
Publice pe o clădire de locuit 
multietajată (P+10E), s-a constatat că 
prin pereţii exteriori se pierde 
aproximativ 33% din energia termică 
totală consumată, prin acoperişul şi 
planşeul peste subsol neizolate se pierde 
aproximativ 11%, iar restul prin ferestre 
şi uşi. Prin programul de reabilitare 
energetică a imobilelor se va obține o 
scădere a consumului de energie şi 
implicit a costurilor de întreţinere cu 
aproximativ 40-60% din valorile actuale, 
reducerea emisiilor poluante generate de 
consumul de energie şi nu în ultimul 
rând, îmbunătăţirea condiţiilor de igienă 
şi a confortului termic. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 20.000 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
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angajament 
1061.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 

MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 
alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea 
calității serviciilor publice și 
pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 71.402 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Amenajare Parcare Subterană – Piața 
Avram Iancu din Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiectul investiţional propus are în 
vedere amenajarea unei parcări 
subterane, dispusă pe două nivele în 
Piaţa Avram Iancu din municipiul Arad 
precum şi propunerea unor noi funcţiuni 
urbanistice pentru Piaţa Avram Iancu, 
astfel încât aceasta să-şi recâştige 
atractivitatea pentru cetăţenii 
municipiului. Proiectul vizează 
realizarea unei parcări subterane cu o 
capacitate de 588 locuri de parcare iar la 
nivelul 0 al pieţei s-a studiat realizarea 
unei suprafeţe pietonale fără intersecţii 
cu circulaţia carosabilă pe întreaga 
suprafaţă a pieţei Avram Iancu din 
municipiul Arad. Necesitatea investiţiei 
rezultă din lipsa unui număr suficient de 
locuri de parcare în zona centrală a 
municipiului cât şi din necesitatea 
reamenajării din punct de vedere 
urbanistic a zonei centrale a 
municipiului în scopul redării 
atractivităţii acestuia atât pentru cetăţenii 
săi cât şi pentru dezvoltarea potenţialului 
turistic al municipiului 
 
Fundamentarea amplasării acestei 
parcări subterane în Piaţa Avram Iancu a 

Respins prin vot 
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fost făcută în cadrul studiului privind 
dezvoltarea reţelei de circulaţie din 
municipiul Arad, studiu ce stă la baza 
„Masterplanului de transport şi trafic al 
municipiului Arad“, masterplan aprobat 
de către Consiliul Local al Municipiului 
Arad. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 71402 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

1062.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 
alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea 
calității serviciilor publice și 
pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea  bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Asfaltare străzi Orașul Pecica, Jud 
Arad 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reabilitare este 
necesară şi oportună, reabilitarea 
sistemului rutier având o importanţă 
deosebită din punct de vedere economic 
şi social. Realizarea acestei investiţii va 
îmbunătăţi considerabil starea de 
viabilitatea a părţii carosabile și în mod 
implicit va crește gradul de confort 
pentru cetățenii Orasului Pecica. 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 20.000 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 

Respins prin vot 
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Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

1063.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 
alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea 
calității serviciilor publice și 
pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea  bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 30.000 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
îmbrăcăminți bituminoase ușoare DC 
964: Călugăreni (DJ 682) - 
BODROGU NOU BODROGU 
VECHI DN7 KM 2+055 KM 9 + 
BOO, 
ORASUL PECICA, JUDETUL 
ARAD". 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reabilitare este 
necesară şi oportună, reabilitarea 
sistemului rutier având o importanţă 
deosebită din punct de vedere economic 
şi social. Realizarea acestei investiţii va 
îmbunătăţi considerabil starea de 
viabilitatea a părţii carosabile și în mod 
implicit va crește gradul de confort 
pentru cetățenii Orasului Pecica. 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 30.000 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

Respins prin vot 
 

1064.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 
alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea 
calității serviciilor publice și 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Asfaltare străzi Orașul Pecica, Jud 
Arad 
  
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reabilitare este 
necesară şi oportună, reabilitarea 
sistemului rutier având o importanţă 
deosebită din punct de vedere economic 
şi social. Realizarea acestei investiţii va 
îmbunătăţi considerabil starea de 
viabilitatea a părţii carosabile și în mod 
implicit va crește gradul de confort 
pentru cetățenii Orasului Pecica. 
  
Sursa de finanţare:  

Respins prin vot 
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pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local”, cod SIPOCA 9 

Se diminuează cu suma de 20.000 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

1065.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ 
alin 38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea 
calității serviciilor publice și 
pentru sprijinirea dezvoltării la 
nivel local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de sumei de 
23000 mii lei pentru Obiecticul de 
Investiții achiziționare autobuze 
electrice și stații încărcare. 
 
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

O alternativă de înlocuire a autobuzelor 
clasice care nu mai îndeplinesc criteriile 
tot mai stricte promovate de legislația 
UE, mai exact de Regulamentul 
443/2009 ce vizează reducerea emisiilor 
provenind de la autovehicule și care 
impune limite pentru emisiile poluante, 
o reprezintă autobuzele electrice cu 
baterii. Acestea nu necesită modificări 
ale infrastructurii rutiere. Autobuzele 
electrice cu baterie (BEV) sunt vehicule 
pur electrice, având un sistem de 
propulsie electric care utilizează energia 
chimică stocată în pachete de baterii 
reîncărcabile. BEV utilizează pentru 
propulsie motoare electrice în loc de 
motoare cu ardere internă. Acestea obțin 
toată energia din baterii și nu au motor 
cu ardere internă, celulă de combustibil 
sau rezervor pentru combustibili. 
Bateriile autobuzelor electrice sunt 
încărcate în mod static, utilizând stații de 
încărcare rapide sau lente. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 23.000 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

1066.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 320 mii lei pentru 
bransament energie electrica, 
bransament gaze naturale, amenajare 
cale acces pentru 32 unitati locative 
aflate in 2 blocuri ANL in orasul 
Statiune Slănic Moldova, Jud Bacău 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 320 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins prin vot 
 

1067.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 120 mii lei pentru lucrari de 
bransare la instalatia de gaze naturale 
si amenajare cale acces la Sala de 
Educatie Fizica  a Orasului Statiune 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 120 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins prin vot 
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Slănic Moldova, jud Bacău 
 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1068.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 280 mii lei pentru lucrari de 
bransare la energia electrica si gaze 
naturale si amenajarea cale acces 
pentru Sala de  Sport Competitionala 
din Oras Statiune Slanic Moldova ,Jud 
Bacău 
 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 280 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins prin vot 
 

1069.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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  942, 271 mii lei pentru 
punerea in functiune retea canalizare 
zona statiune in Oras Statiune Slanic 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 942,271  mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins prin vot 
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capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Moldova, jud Bacău 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1070.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 2250 mii  lei pentru 
alimentarea cu energie electrica, 
bransament gaze naturale, retea de 
canalizare si amenajare Asezamant 
Cultural Cerdac in Oras Statiune 
Slanic Moldova, Jud Bacău  
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 2250 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins prin vot 
 

1071.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 950 mii lei pentru 
alimentarea cu energie 
electrica,bransament gaze naturale 
montare 
microstatie de epurare a apelor uzate in 
Oras Statiune Slanic Moldova, Jud 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 950 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Bacău  
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1072.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se alocă suma de 9.088 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
“Rețea de canalizare și stație de 
epurare, sat Boțești, comuna Boțești, 
județul Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Rețea de canalizare și stație de 
epurare, sat Boțești, comuna Boțești, 
județul Argeș”, Primăria Comunei 
Boțești a depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în luna martie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Realizarea acestei investiții este necesară 
pentru a se asigura accesul populației, 
instituțiilor publice și agenților 
economici din localitatea Boțești la 
serviciul public de canalizare și epurare 
a apelor uzate menajere și industriale, în 
vederea creșterii calității vieții și 
conformării cu prevederile legislației în 
vigoare. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – Etapa II - Credite de 
angajament. 
 

1073.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se alocă suma de 9.600 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
„Canalizarea și epurarea apelor uzate 
menajere în comuna Poienarii de 
Argeș, județul Argeș”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Canalizarea și epurarea apelor 
uzate menajere în comuna Poienarii de 
Argeș, județul Argeș”, Primăria 
Comunei Poienarii de Argeș a depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene în luna februarie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Realizarea acestei investiții este necesară 
pentru a se asigura accesul populației, 
instituțiilor publice și agenților 
economici din localitatea Poienarii de 
Argeș la serviciul public de canalizare și 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

epurare a apelor uzate menajere și 
industriale, în vederea creșterii calității 
vieții și conformării cu prevederile 
legislației în vigoare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – Etapa II - Credite de 
angajament. 
 

1074.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 11.545 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
„Extindere rețea de canalizare în 
comuna Valea Iașului, județul Argeș”. 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Extindere rețea de canalizare 
în comuna Valea Iașului, județul Argeș”, 
Primăria Comunei Poienarii de Argeș a 
depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în luna martie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Realizarea acestei investiții este necesară 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

pentru a se asigura îmbunătățirea 
accesului populației, instituțiilor publice 
și agenților economici din localitatea 
Valea Iașului la serviciul public de 
canalizare și epurare a apelor uzate 
menajere și industriale, în vederea 
creșterii calității vieții și conformării cu 
prevederile legislației în vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  11.545 mii 
lei sumele  prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Ministerul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1075.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 7.107 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri comunale DC 188 Ciomăgești 
– Dogari limita județul Olt L=4,0 km, 
DC 193 Ciomăgești - Păunești L=3.5 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții  „Modernizare drumuri 
comunale DC 188 Ciomăgești – Dogari 
limita județul Olt L=4,0 km, DC 193 
Ciomăgești - Păunești L=3.5 km, L 
total=7,5 km în comuna Ciomăgești, 
județul Argeș”, Primăria Comunei 
Ciomăgești a depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene în luna 
februarie 2017 documentațiile necesare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

km, L total=7,5 km în comuna 
Ciomăgești, județul Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

obținerii finanțării prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II 
2017-2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește aducerea drumurilor comunale  
DC188 și DC 193 la parametrii care să 
asigure accesul rapid la rețeaua de 
drumuri județene din zonă (DJ 678G și 
DJ 703), creșterea confortului rutier și 
vitezei de deplasare, protejarea 
proprietăților prin preluarea de către 
șanțurile laterale a apelor pluviale, 
accesul facil la sediile instituțiilor 
publice și la proprietățile private ale 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 7.107 mii lei 
sumele  prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
Ministerul Finanțelor Publice  - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 

1076.  Anexa nr. 3/15 Se propune suplimentarea sumelor Pentru realizarea obiectivului de Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 9.535 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri comunale în comuna Izvoru, 
județul Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investiții „Modernizare drumuri 
comunale în comuna Izvoru, județul 
Argeș”, Primăria Comunei Izvoru a 
depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în luna martie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește aducerea drumurilor comunale 
respective la parametrii care să asigure 
accesul la rețeaua de drumuri naționale 
și județene din zonă prin realizarea 
lucrărilor de modernizare pe o lungime 
de 7700m, amenajarea intersecțiilor cu 
drumurile județene DJ 504 și DJ 679C, 
realizarea lucrărilor pentru asigurarea 
scurgerii apelor pluviale în lungul 
drumurilor respective și a lucrărilor de 
siguranță a circulației. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 9.535 mii lei 
sumele  prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Ministerul Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1077.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se alocă suma de 594 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
„Modernizare drumuri comunale DC 
101A în comuna Mozăceni, județul 
Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri 
comunale DC 101A în comuna 
Mozăceni, județul Argeș”, Primăria 
Comunei Mozăceni a depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene în luna februarie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. Prin implementarea acestui 
proiect se dorește aducerea drumului 
comunal  DC 101A la parametrii care să 
asigure accesul rapid la rețeaua de 
drumuri din zonă, creșterea confortului 
rutier și vitezei de deplasare, accesul 
facil la sediile diverselor instituții și la 
proprietățile locuitorilor. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Realizarea acestui proiect este necesară 
nu numai pentru comuna Mozăceni, ci și 
pentru comunele limitrofe Izvoru, 
Negrași, Slobozia și Ștefan cel Mare, 
deoarece în această localitate 
funcționează o serie de instituții publice 
și agenți economici care deservesc și 
unitățile administrativ teritoriale 
respective (centru de permanență, stație 
de ambulanță, dispensar uman, farmacie, 
liceu, grădiniță pentru copii, cămin 
pentru persoane vârstnice, moară). 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – Etapa II - Credite de 
angajament. 
 

1078.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma 7.500 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Modernizare 
și refacere DC 161 Cătunași între 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții   „Modernizare și refacere DC 
161 Cătunași între pozițiile 3+100-
3+270 în zona alunecării de teren în 
comuna Poiana Lacului”, Primăria 
Comunei Poiana Lacului, județul Argeș, 
a depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în luna martie 2017 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

pozițiile 3+100-3+270 în zona 
alunecării de teren, în comuna Poiana 
Lacului, județul Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește realizarea lucrărilor de 
intervenție necesare pentru stabilizarea 
versantului străbătut de DC 161 
Cătunași, consolidarea și darea în 
funcțiune completă a acestui drum. 
Drumul Comunal DC 161 Cătunași este 
foarte important atât în privința punerii 
la dispoziția cetățenilor comunei Poiana 
Lacului a unei infrastructuri rutiere de 
calitate, cât și a asigurării unei variante 
de rezervă pentru o porțiune a Drumului 
Național DN67B Pitești – Drăgășani - 
Târgu Jiu. Trebuie menționat faptul că și 
DN67B se găsește într-o stare tehnică 
precară, iar podul amplasat pe acesta în 
comuna Poiana Lacului, care a fost 
distrus ca urmare a inundațiilor din 
primăvara anului 2014, nu a fost refăcut 
în forma definitivă nici până în ziua de 
astăzi. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 7.500 mii lei 
sumele  prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
Ministerul Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1079.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 5.443 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri comunale în lungime de 6 km, 
în comuna Ștefan cel Mare, județul 
Argeș”. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții  „Modernizare drumuri 
comunale în lungime de 6 km, în 
comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș”, 
Primăria Comunei Ștefan cel Mare a 
depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în luna februarie 
2017 documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește aducerea drumurilor comunale  
DC445, DC131, DC446 și DC 130 la 
parametrii care să asigure accesul la 
rețeaua de drumuri naționale și județene 
din zonă prin realizarea lucrărilor de 
modernizare pe o lungime de 6036m, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 amenajarea intersecțiilor cu drumurile 
laterale, realizarea lucrărilor pentru 
asigurarea scurgerii apelor pluviale în 
lungul drumurilor respective și a 
lucrărilor de siguranță a circulației. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 5.443 mii lei 
sumele  prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
Ministerul Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1080.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 2.161 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Modernizare 
DC 84 Țițești Școala Valea Mânăstirii 
km 3+250 – km 4+370, comuna 
Țițești, județul Argeș”.   
 
 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Țițești a 
aprobat realizarea obiectivului de 
investiții  „Modernizare DC 84 Țițești 
Școala Valea Mânăstirii km 3+250 – km 
4+370, comuna Țițești, județul Argeș”. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește realizarea apărărilor de maluri la 
drumurile de acces local din intravilanul 
comunei Țițești care se desprind din 
Drumul Comunal DC 84 pentru a facilita 
accesul riveranilor la locuințe. 
Menționăm că în prezent există zone 
construite în vecinătatea pârâului Valea 
Mânăstirii la care accesul se realizează 
prin vad. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 2.161 mii lei 
sumele  prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
Ministerul Finanțelor Publice -  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1081.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 2.100 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Sala de sport 
în comuna Schitu Golești, județul 
Argeș”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Sala de sport în comuna 
Schitu Golești, județul Argeș”, Primăria 
Comunei Schitu Golești a depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene în anii 2015, 2016, 2017 și 
2018 documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin intermediul  Companiei 
Naționale de Investiții. 
Solicitarea nu a fost aprobată până în 
prezent din cauza lipsei resurselor 
financiare la nivelul anilor anteriori. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește realizarea condițiilor optime 
pentru desfășurarea orelor de educație 
fizică și a activităților sportive ale 
elevilor care învață la școlile din comuna 
Schitu Golești. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  2.100 mii lei 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

sumele  prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
Ministerul Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1082.  Anexa nr. 3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5000 / Grupa 58 / 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANȚARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/01 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5000 / Grupa 58 / TITLUL X 
PROIECTE CU FINANȚARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 – cu suma de 
2.200.000 mii lei pentru cofinanțarea 
proiectelor UAT-urilor realizate prin 
fonduri europene. 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Adoptarea acestui amendament este 
necesară întrucât sumele prevăzute în 
proiectul Legii Bugetului de Stat sunt 
insuficiente pentru a asigura finanțarea 
corespunzătoare a proiectelor realizate 
pe fonduri europene. Considerăm că 
investițiile în plan local sunt esențiale 
pentru o dezvoltare susținută a 
comunităților locale și că este 
responsabilitatea noastră să asigurăm 
cofinanțarea necesară  UAT-urilor 
pentru a demara și realiza noi proiecte de 
investiții.  
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/ Grupa 55/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1083.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul 5001, 
grupa/titlul 51, articolul 02, 
alineatul 06, Retehnologizarea 
centralelor termice si electrice 
de termoficare 

Se propune alocarea sumei de  
10000 mii lei pentru Asigurarea 
finanțării obiectivelor de investiții 
incluse în programul „Termoficare 
2006 – 2020, căldură și confort”, 
Municipiul Iași, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea finanțării obiectivelor de 
investiții incluse în programul 
„Termoficare 2006 – 2020, căldură 
și confort”: 
a) „Refacerea izolatiei magistralei 2 
x Dn1100”; 
Valoare contract = 26.775.000 lei. 
b) „Extinderea rețelei primare în 
vederea racordării de noi 
consumatori la SACET din 
Municipiul Iași”; 
Valoare estimată = 21.148.804 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
 

1084.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul 5001, 
grupa/titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, Programul 
National de Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
2419,952 mii lei pentru 
„Modernizare, extindere şi dotare 
Creşa 1”, Municipiul Iaşi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 

„Modernizare, extindere şi dotare 
Creşa 1, Municipiul Iaşi” 
Valoare estimată = 2.419.592 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1085.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul 5001, 
grupa/titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, Programul 
National de Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
1782,380 mii lei pentru 
„Modernizare şi dotare Creşa nr. 
10, Municipiul Iaşi” 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

„Modernizare şi dotare Creşa nr. 10, 
Municipiul Iaşi” 
Valoare estimată = 1.782.340 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
 

1086.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, 
 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social, cod 1324 

Se propune alocarea sumei de 6000 
mii lei pentru „Construire Sală 
Polivalentă în Municipiul Iași”. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

„Construire Sală Polivalentă în 
Municipiul Iași” 
Valoare estimată = 120.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
 

1087.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 2.000 mii lei pentru 
realizarea documentației referitoare la 

La 20 de ani de la intrarea în Patrimoniul 
mondial UNESCO, cetățile dacice din 
Munții Orăștiei nu au clarificată situația 
juridica a terenurilor, nu au PUZ, iar 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PUZ-ul  cetăților dacice din Munții 
Orăștiei și al Cetății Sighișoara, 
patrimoniu UNESCO. 
 
 
Deputat Palăr Ionel – PNL 
Senator Pereș Alexandru – PNL 
Deputat Moldovan Sorin-Dan – PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUG-urile nu sunt finalizate, ceea ce 
face imposibilă calificarea pentru 
finantarea proiectelor cu fonduri 
europene  pentru conservare și cercetare 
arheologică. In aceiasi situatie este si 
Cetatea Sighișoara care nu are PUZ si 
PUG – ul este in lucru , ceea ce face 
imposibilă stabilirea unui regulament 
local  de urbanism. 
 
 
 
Sursa de finanțare: suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice cap 
70.01 “ Locuinte servicii si dezvoltare 
publica “ prin diminuarea cu suma de 
2.000   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 
 

1088.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/02 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 7001 / Grupa 51 / Articol 2 / 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru susținerea finanțării 
proiectelor de dezvoltare locală ale 
unităților administrativ-teritoriale. Prin 
măsurile fiscale luate în ultimul an, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
2.200.000 mii lei pentru a asigura 
fondurile necesare UAT-urilor pentru 
finanțarea proiectelor locale. 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

bugetele locale au fost văduvite de sume 
importante care proveneau din impozitul 
pe venit, iar fără acești bani nu vor putea 
fi susținute investiții importante pentru 
comunitățile locale. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000 /Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

1089.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 2.300,375 mii lei 
pentru modernizare ansamblu de străzi 
- Mărului, Tinosului, Pescarilor și 
Ocniței, din municipiul Roman, județul 
Neamț.  
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din municipiul Roman. 
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Camera Deputaților și Senat 
1090.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 3.800 mii lei 
pentru modernizarea Străzii Pârâul 
Doamnei, din municipiul Piatra 
Neamț, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din municipiul Piatra Neamț. 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
 

1091.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 
amenajarea Casei Căsătoriilor din 
municipiul Piatra Neamț, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 

Se creează condițiile pentru autoritatea 
locală de a oferi servicii de calitate 
pentru cetățenii din municipiul Piatra 
Neamț.  
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1092.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 10,285 mii lei 
pentru achiziția de dotări și 
echipamente corporale și necorporale 
pentru căminul cultural din satul 
Bălțătești, comuna Bălțătești, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se creează condițiile pentru autoritatea 
locală de a oferi servicii culturale de 
calitate pentru cetățenii din comuna 
Bălțătești, județul Neamț. 
 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1093.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 72,436 mii lei 
pentru achiziționarea unui 
buldoexcavator în comuna Bălțătești, 
județul Neamț 
 
Autori: 

Îmbunătățirea serviciilor publice locale 
adresate populației comunei Bălțătești, 
județul Neamț 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1094.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 177,19 mii lei 
pentru modernizare drumuri de interes 
local în comuna Bălțătești, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Bălțătești, județul Neamț 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1095.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 136,687 mii lei 
pentru înființare rețea de canalizare cu 
stație de epurare, satele Bălțătești și 
Valea Seacă, comuna Bălțătești, 
județul Neamț. 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Bălțătești, județul Neamț. 
Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim. 
 
Sursa finanțare: 

Respins prin vot 
 



890 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1096.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 400 mii lei pentru 
înființare rețea de distribuție apă în 
comuna Boghicea, județul Neamț. 
 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Boghicea, județul Neamț. 
Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1097.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 200 mii lei pentru 
reabilitarea Școlii Boghicea, comuna 
Boghicea, Județul Neamț. 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
comuna Boghicea, Județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
 

 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1098.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 150 mii lei pentru 
construcție Gradiniță nouă în satul 
Slobozia, comuna Boghicea, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
Slobozia, comuna Boghicea, Județul 
Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1099.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 pentru 
lucrări de reabilitare și modernizare la 
Școala Principală din satul Ceahlău, 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
Slobozia, comuna Ceahlău, județul 
Neamț. 
 
 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
 
 

comuna Ceahlău, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1100.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 400 mii lei pentru 
lucrări de reabilitare și modernizare a 
Dispensarului din satul Ceahlău, 
comuna Ceahlău, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Locuitorii comunei Ceahlău au nevoie 
urgentă de acces la servicii medicale de 
calitate și în imediata apropiere.  
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1101.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 

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 600 mii lei pentru 
lucrări de reabilitare și modernizare a 

Locuitorii comunei Drăgănești au nevoie 
urgentă de acces la servicii medicale de 
calitate și în imediata apropiere.  
 
 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală 
 
 
 

Dispensarului din satul Drăgănești, 
comuna Drăgănești, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1102.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 300 mii lei pentru 
lucrări modernizare – realizare drum și 
pod (5 km) comuna Făurei, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Făurei. 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1103.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 

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 9.498,470 mii lei 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Horia. Comunitatea locală 
are dreptul să beneficieze de standarde 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

pentru înființare sistem de alimentare 
cu apă și extindere rețea de canalizare 
ape uzate în satele comunei Horia, 
județul Neamț. 
 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

de viață specifice secolului în care trăim. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

1104.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 2000 mii lei 
pentru reabilitarea Școlii Constantin 
Panțiru, comuna Grințieș, Județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
Slobozia, comuna Grințieș, județul 
Neamț. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
 

1105.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 6900 mii lei 
pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere, comuna Grințieș, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

modului de viață al cetățenilor 
din comuna Grințieș, județul Neamț. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

1106.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 600 mii lei pentru 
reabilitare iluminat public în comuna 
Grințieș, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim, mai 
ales că iluminatul public are rolul de a 
asigura atât orientarea cât și circulația în 
siguranță a pietonilor si vehiculelor pe 
timp de noapte, sporind gradul de 
securitate pentru cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1107.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Proiect necesar pentru îmbunătățirea Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 
5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 183 mii lei pentru 
modernizare drum comunal (7.5 km), 
Comuna Icușești, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Icușești, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

 

1108.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală” – 
Credite de angajament 

Se propune suplimentarea creditelor de 
angajament cu suma de 10.373 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Modernizare drum comunal 
DC2D Rebrisoara-Poderei, amenajare 
alee pietonală, realizare pod Str. 
Răstoaca și Str. Poderei și pasarelă 
pietonală peste Someșu Mare, Com. 
Rebrisoara, Județul Bistrița Năsăud. 
 
Autor: 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiectul este declarat eligibil pentru 
finanțare în cadrul Programului Național 
de Dezvoltare Locală. Realizarea 
investițiilor solicitate de autoritățile 
locale este de foarte mare importanță 
pentru comunitatea din Rebrișoara. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes public 
sau social Cod 1324 

Respins prin vot 
 

1109.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 

Finanțarea este necesară pentru 
asigurarea unor servicii de calitate 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 258 mii lei pentru 
dotarea Serviciului Public de Situații 
de Urgență, comuna Icușești, județul 
Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

pentru locuitorii din comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1110.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 11 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școlii 
primare Mesteacăn, comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
comuna Icușești, județul Neamț 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1111.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Proiect necesar în vederea îmbunătățirii Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 
5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 11 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școlii 
primare Rocna, comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

condițiilor pentru educarea copiilor din 
comuna Icușești, județul Neamț 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

 

1112.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 50 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școlii 
primare Spiridonești, comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
comuna Icușești, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1113.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 50 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școlii 
primare Bătrânești, comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
comuna Icușești, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1114.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 7075,829 mii lei 
pentru modernizare străzi în comuna 
Tămășeni, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Tămășeni, județul Neamț. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1115.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 11.214,346 mii 
lei pentru extindere rețele de 
alimentare cu apă și canalizare în 
comuna Tămășeni, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tămășeni, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
 

1116.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 6.900 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru realizare sistem de canalizare și 
stații de Epurare în comuna Masloc - 
județul Timiș. 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1117.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 2.500 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru modernizare străzi în comuna 
Fibis - județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
 

1118.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru realizare studiu de fezabilitate, 
proiectare și execuție lucrări la 
obiectiv extindere și dotare cămin din 
comuna Fibis – județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

1119.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 900 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru refuncționalizarea Școlii 
Generale în Grădiniță P.N. în comuna 
Livezile - județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat 

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1120.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru asfaltare străzi în comuna 
Ghizela, județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
 

1121.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

pentru înființare rețea apă uzată în 
satele Murani, Nencecul de Jos, 
Bencecul de Sus, comuna Pischia, 
județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

1122.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 5.500 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru canalizare menajeră în 
localitățile Olosag și Dragomirești; 
extindere stație de epurare în 
localitatea Știuca, comuna Știuca, 
județul Timiș. 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1123.  Anexa nr. 3/15/02 – 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației 
Publice - Programul Național 
de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 14.500 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru înființare rețea apă uzată în 
satele Luncanii de Jos, Românești și 
Tomești; înființare rețea apă potabilă 
în satele Luncanii de Jos și Românești, 
comuna Tomești, județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
 

1124.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 
5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 

Proiect necesar în vederea îmbunătățirii 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
comuna Trifești, județul Neamț. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 140 mii lei pentru 
construire grup sanitar – Școala 
Principală Trifești, comuna Trifești, 
județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

1125.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 
modernizare străzi în comuna Horia, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Horia, județul Neamț. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1126.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 
5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 288 mii lei pentru 
înființare rețea publică de apă uzată în 
comuna Tazlău,  județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

1127.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 89 mii lei pentru 
modernizare rețea stradală și realizare 
pod beton armat peste râul Tazlău, în 
comuna Tazlău, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1128.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 
5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim, mai 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 50 mii lei pentru 
modernizare sistem de iluminat public 
în comuna Tazlău, județul Neamț 
 
 
 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

ales că iluminatul public are rolul de a 
asigura atât orientarea cât și circulația în 
siguranță a pietonilor si vehiculelor pe 
timp de noapte, sporind gradul de 
securitate pentru cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

1129.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 224 mii lei pentru 
realizare podeț din elemente 
prefabricate, tip c2, sat Tazlău, 
comuna Tazlău, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 



909 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1130.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 250 mii lei pentru 
racordarea la sistemul electric a stației 
de tratare a apei din sistemul de 
alimentare cu apă potabilă existent pe 
raza comunei Tazlău, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1131.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 4.744,507 mii lei 
pentru modernizare drumuri de interes 
local în comuna Secuieni, Județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor din 
Secuieni, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1132.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 2.000 mii lei pentru 
reabilitarea drumului comunal din  
localitatea Berteştii de Jos, județul 
Brăila 
 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna  
Berteştii de Jos  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 . 
 
Sursa de finanţare: Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II.  

Respins prin vot 
 

1133.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

- Se propune suplimentarea 
Anexei nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 14.000 mii lei pentru  

Rețeaua drumurilor din Comuna  Cazasu 
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. 
Proiectul se afllă in derulare fiind 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Reabilitare drumuri comuna Bertești, 
județul Brăila. 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

necesare fonduri pentru finalizare în 
2019. 
Sursa de finanţare: Din creditele de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 
3/15/27 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice  - 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală Etapa II 

1134.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 7.500 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comuna Cazașu, 
județul Brăila. 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

-  Rețeaua drumurilor din Comuna 
Cazasu 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. 
Este necesară asfaltarea a 10 kilometri 
drumuri comuna Cazașu, județul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1135.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

Din cauza deteriorării avansate a 
Căminului Cultural din localitatea 
Cazasu este necesară alocarea unor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 10.000 mii lei în vederea 
Reabilitării Căminului cultural din 
localitatea CAZASU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

fonduri suplimentare pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice/ 
Programul national de constructii de 
interes public sau social anexa 3/15/27, 
Subprogramul Asezăminte culturale, cod 
program 1324 
 

1136.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Se propune 
suplimentarea Anexei nr. 3/15/02 -
 Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 30.000 mii lei în vederea 
reabilitării rețelei electrice din 
localitatea Cazașu , județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi 
utilizată pentru pentru a preîntâmpina 
producerea unor incidente nedorite în 
alimentarea cu energie electrică. Astfel, 
este nevoie de 15.000 mii de lei 
proiectare și 15.000 mii de lei pentru 
execuție 
 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Dezvoltare Locală Etapa II 
1137.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 10.000 
mii lei pentru extindere rețea apă din 
localitatea Cazașu , județul Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1138.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 10.000 
mii lei pentru extindere rețea de gaze 
din localitatea Cazașu , județul Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1139.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 8.000 mii lei în vederea 
Reabilitării fostei școli din localitatea 
CAZASU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1140.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 10.000 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal 57 (9 km) 
comuna Frecăței, județul Brăila. 
 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna Frecăței 
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, 
astfel, este nevoie de asfaltarea a 9 km. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

1141.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 16.000 mii lei în vederea 
reabilitării Școlii Generale din 
localitatea MĂRAȘU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din cauza vechimii, Școala Generală din 
localitatea Mărașu are nevoie urgentă de 
o reabilitare consistentă pentru a asigura 
elevilor și cadrelor didactice un spațiu 
adecvat procesului de învățământ. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1142.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 40.000 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal 60 (km 0+000 

Rețeaua drumurilor din Comuna Unirea 
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. 
Sursa de finanţare: 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

– km.5+100), județul Brăila. 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

1143.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 12.041 mii 
lei pentru  - Modernizarea străzilor 
din localitățile Corbu Nou și Corbu 
Vechi , comuna Măxineni jud. Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Măxineni 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.  
Din martie 2017 este depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale un proiect 
(nr.35070) în sumă de 12.041.093,54 lei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1144.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

Din 15.03.2017 este depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale un proiect (nr. 
35049) pentru înființarea a trei platforme 

Respins prin vot 
 



917 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 2.581 mii 
lei pentru înființarea a trei platforme 
de gunoi în com.Măxineni, jud. Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

de gunoi în com.Măxineni, jud. Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II   

1145.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 940 mii 
lei în vederea Construirii Pieței Agro-
alimentare din localitatea MIRCEA 
VODĂ, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II   

Respins prin vot 
 

1146.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 

Pentru a facilita serviciile oferite de 
primăria Mircea Vodă pentru localnicii 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 470 mii lei 
pentru reabilitare clădire în satul 
Dedulești pentru sediu secundar 
primărie. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

din satul Dedulești, din cauza distanței 
prea mari față de sediul central, este 
necesară existența unui sediu secundar.  
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II   

1147.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 15.000 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale (15 
kilometri) în comuna Mircea Vodă. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Rețeaua drumurilor din Comuna Mircea 
Vodă 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 
rutierăExistă deja un proiect aprobat 
pentru asfaltare drumuri comunale în 
comuna Mircea Vodă și ar trebui să se 
deruleze în acest an. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

1148.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 10.000 mii lei  pentru 
asfaltare străzi în comuna Scorțaru 
Nou, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Scorțaru Nou 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 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1149.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 1.000 mii lei  Înființarea a 
două platforme de gunoi pentru grajd  
în comuna Scorțaru Nou, județul 
Brăila. 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1150.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 15.000 
mii lei pentru înființare parc voltaic pe 
2ha pentru producerea de energie 
electrică necesară instituțiilor publice 
din Com. Suțești jud. Braila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1151.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 15.000 mii 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală 
 

lei înființare rețea gaze naturale 
românești în com. Șuțești jud. Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1152.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 2.000 mii 
lei pentru  Reabilitare școală comuna 
Tichilești, juddețul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din cauza vechimii, Școala Generală din 
localitatea Tichilești are nevoie urgentă 
de o reabilitare consistentă pentru a 
asigura elevilor și cadrelor didactice un 
spațiu adecvat procesului de învățământ. 
Reabilitare școală Tichilești – contract 
de finanțare semnat PNDL 2. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1153.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Dezvoltare Locală cu suma de 2.500 
mii lei pentru proiectare și execuție 
teren sintetic la școala din Albina, 
comuna Tichilești, juddețul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltare Locală Etapa II 

1154.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 2.500 
mii lei pentru construire garaj pentru 
utilajele primăriei comunei Tichilești, 
județul Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1155.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

- Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 450 mii 
lei pentru lucrări finalizare Stadion 
comuna Unirea, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

1156.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 250 mii 
lei pentru Înființare teren tenis de 
câmp, comuna Unirea, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1157.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea Anexei nr. Rețeaua drumurilor din Comuna  Unirea  Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 4.000 mii 
lei pentru asfaltare drumuri comunale 
(4 kilometri) comuna Unirea, județul 
Brăila. 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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  
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

 

1158.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 1000 mii 
lei pentru pietruire drum agricol 10 
kilometri, comuna Unirea, județul 
Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
1159.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 15.238 
mii lei pentru modernizare străzi rurale 
din comuna Victoria, jud. Brăila.  
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Rețeaua drumurilor din comuna Victoria  
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. 
Autoritățile locale au făcută o solicitare 
la Ministerul Dezvoltării Regionale nr. 
12428/02.02.2018 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
 

1160.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 9.000 
mii lei pentru înființare rețea gaze 
naturale românești în comuna Viziru, 
județul Brăila. 
 
Autori: 

Acest obiectiv presupune o cofinanțare 
din partea primăriei cu 20 % din 
valoarea proiectului. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1161.  Anexa3/15/13 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa3/15/13 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 2.350 mii 
lei pentru primăria Municipiului Blaj 
în scopul organizării vizitei  Sanctității 
Sale Papa Francisc la Blaj, Județul 
Alba. 
 
Sursa de finanțare: Se propune 
diminuarea bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice-Acțiuni Generale, 
Anexa nr.3/65 cu suma de 2.350 mii 
lei la titlul 50 „Fonduri de rezervă”, 
articolul 50.01 „ Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului”.  
Autori:  
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Suma va fi utilizată pentru organizarea 
vizitei Sanctității Sale Papa Francisc la 
Blaj pe următoarele categorii de 
cheltuieli. 
-  Organizarea manifestărilor pe Câmpia 
Libertății de la Blaj; 
- Realizarea unor lucrări de investiții la 
Blaj pe care Papa Francis dorește să le 
inaugureze: capela Episcop Ioan Suciu și 
dezvelirea statuii Papei Ioan Paul al II-
lea. 
- Lucrări de reabilitate a aterelor din 
Municipiul Blaj. 
- Lucrări de amennajare a spațiilor 
publice pentru pelerinajul la Blaj – sunt 
așteptați peste 100.000 de participanți. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI/ 
I.Credite de angajament 

Respins prin vot 
 



927 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Camera Deputaților și Senat 
1162.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 100.000 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru finanțare 
reabilitării/construirii/punerii în 
funcțiune a cabinetelor medicale 
școlare. 
 
   
Autori: 
Raluca TURCAN - deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - deputat PNL 
Mara MAREŞ - deputat PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN - deputat 
PNL 
Cristinel ROMANESCU - deputat 
PNL  
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asistența medicală din școli s-a degradat 
de la an la an. Prin modificările 
succesive ale Legii Educației Naționale a 
fost abrogat art. 175 care prevedea că 
”Preşcolarii, elevii şi studenţii 
beneficiază de asistenţă medicală şi 
psihologică gratuită în cabinete medicale 
şi psihologice şcolare...”.  
Odată cu modificarea legii și cu 
transferul finanțării cabinetelor medicale 
de la un ordonator de credite la altul s-au 
degradat spațiile, lipsesc dotările și sunt 
din ce în ce mai rari medicii și 
asistentele în școli. De ceva timp a 
dispărut, practic, tot ce însemna 
medicină școlară, prevenție și educație 
sanitară. Epidemiile de gripă, rujeolă sau 
alte boli nu mai sunt monitorizate 
nicicum în școli de către specialiști. 
În acest moment unui medic îi sunt 
alocate în grijă populații întregi de 
școlari, imposibil de cuprins într-un 
proces real de monitorizare. Uneori 
medicii sunt nevoiți să facă naveta între 
școli. Practic, nu avem un cabinet 
medical deschis în fiecare zi, ci o dată 
sau de două ori pe săptămână.  
În trecut au existat chiar încercări de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

desființare a rețelei medicale școlare. În 
acest moment cabinetele medicale 
școlare au fost transferate autorităților 
locale fără a beneficia de o lege specială 
și fără a beneficia de o finanțare directă 
corespunzătoare.  
Școlile au nevoie de acest tip de 
medicină în scopuri de prevenție și 
asistență medicală de urgență efectuate 
pe toată durata desfășurării procesului 
educativ.  
Fondurile solicitate sunt necesare pentru 
finanțare reabilitării/construirii/punerii 
în funcțiune a cabinetelor medicale 
școlare. Avem nevoie de cabinete 
medicale școlare bine dotate și 
funcționale. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

1163.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Program 1324 / Subprogramul 
Lucrări în primă urgență; 

Se propune alocarea a 9.000 mii lei – 
credite de angajament - pentru 
demararea lucrărilor de reabilitare a 
clădirii Colegiului Carol I din 
Municipiul Craiova, Județul Dolj, prin 

Colegiul Carol I este cea mai 
prestigioasă școală din Oltenia și una 
dintre cele mai importante din țară. A 
fost fondată în  1826, iar actuala clădire 
a datează din 1842, cu modificări 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

redistribuirea sumelor prevăzute pentru 
anul 2019 în Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Program 1324 
/ Subprogramul Lucrări în primă 
urgență; 
 
Autor:  
Nicolae GIUGEA - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

ulterioare. Clădirea este una dintre cele 
mai importante din Craiova și are 
valoare de simbol, fiind imortalizată în 
celebrul tablou ”Hora Unirii la Craiova” 
al lui Theodor Aman. Clădirea liceului 
este clasată pe lista monumentelor 
istorice din județul Dolj, cu codul DJ-II-
m-A-08056. Colegiul a fost trecut  în 
2018 la CNI, autoritățile solicitând 
includerea în Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau Social a 
obiectivului de investiții „Reabilitare şi 
consolidare corp central Colegiul 
Naţional „Carol I“ şi Opera Română 
Craiova“ (proiect tehnic + execuție). 
Valoarea investiției este de  27.284.744 
de lei (fără TVA). 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor de angajament pentru anul 
2019 în Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Program 1324 / Subprogramul 
Lucrări în primă urgență. 

1164.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

 Se propune alocarea sumei de 2.300 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 

Străzile pentru care se solicită finanțare 
au nevoie urgentă de lucrări de 
reabilitare /modernizare. Obiectivul 
prezintă un interes local major. 
 

Respins prin vot 
 



930 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

– Credite de angajament Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru modernizare 
ansamblu de străzi în cartierul Nicolae 
Bălcescu, Municipiul Roman, Județul 
Neamț. 
 
 
Autor: 
Laurențiu LEOREANU – Deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

1165.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

 Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru lucrări de 
consolidare alunecare de teren, din 
satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, 
județul Neamț. 
 
Autor: 
Laurențiu LEOREANU – Deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se impune de urgență realizarea unor 
lucrări de consolidare pentru stoparea 
alunecărilor de teren din Satul 
Ruginoasa, care afectează grav drumul 
sătesc Nicolae Apostol și pune în pericol 
siguranța cetățenilor.  
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
 

1166.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul Se propune alocarea sumei de 4.200 Obiectul propus pentru finanțarea prin Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – Credite de angajament – 
pentru reabilitare și modernizare străzi 
laterale pentru localitățile Darova și 
Hodos - Comuna Darova  - județul 
Timiș. 
Autori: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat 
PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat 
PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală este deosebit de important pentru 
comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

 

1167.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 62.122 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru finanțarea 
obiectivului de investiții 
”Modernizarea și reabilitarea zonei 
protejate a Ansamblului Monumental 

 Realizarea lucrărilor de modernizare a 
Căii Eroilor sunt esențiale pentru 
dezvoltarea municipiului Târgu Jiu din 
județul Gorj, prin creșterea turismului în 
oraș și implicit în România. Într-un județ 
care depinde de minerit și energie cum 
este Gorj, turismul poate fi o alternativă 
pentru locuitori, iar operele lui 
Constantin Brâncuși pot aduce turiști în 
oraș și în România. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

CALEA EROILOR, municipiul Târgu 
Jiu, județul Gorj. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

Proiectul de modernizare este unul 
ambițios și complicat de realizat din 
punct de vedere tehnic, ridicându-se, 
conform indicatorilor tehnico-economici 
la suma de 186.734.300 lei inclusiv 
TVA, care poate fi asigurată printr-un 
credit de angajament, pe o perioadă de 5 
ani, conform proiectului realizat de 
autoritățile locale. Pentru anul 2019 este 
necesară sumă de 46.000.000 de lei 
pentru demararea lucrărilor. În 2017, 
Guvernul a alocat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 
II suma de 8.503.509 lei, adică sub 5% 
din suma totală. Cu acești bani, 
autoritățile ar putea contracta doar 
organizarea de șantier, reușind să 
blocheze orașul, fără să aibă alte surse 
de finanțare. 
Proiectul de modernizare presupune 
lucrări pe o suprafață de 44.374 mp, 
reamenajarea Căii Eroilor și organizarea 
a peste 300 de locuri de parcare.  
Pe Calea Eroilor se află capodoperele lui 
Constantin Brâncuși, sculptor recunoscut 
la nivel mondial, acestea fiind unele 
dintre cele mai importante lucrări aflate 
în aer liber.   
Sursa de finanțare: prin diminuarea 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

1168.  Anexa 3/15/26 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Cod obiectiv 1324 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 

Alocarea sumei de 44.000 mii lei din 
totalul de 1.781.548 mii lei prevăzuți 
pentru „Programul national de 
constructii de interes public sau 
social”, pentru realizarea obiectivului 
Sală de sport polivalentă cu capacitatea 
de 5000 de locuri la Oradea. 
 
Inițiatori:  
deputat PNL Florica Cherecheş,  
deputat PNL Ioan Cupşa,  
deputat PNL Găvrilă Ghilea, 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectivul de investiții „Sală de sport 
polivalentă cu capacitatea de 5000 de 
locuri” la Oradea se realizează prin 
Compania Națională de Investiții (CNI 
SA) și face parte din Subprogramul „Săli 
de sport” din „Programul national de 
constructii de interes public sau social” 
al MDRAP. Valoarea totală a investiției 
este de 99.963 mii lei, din care, CNI îi 
revine 81.755 mii lei, iar restul este 
preluat de UAT Oradea, iar termenul de 
execuție este de 27 luni. 
 
Sursă de finanțare: 
Din bugetul de 1.781.548 mii lei 
prevăzuți pentru „Programul national de 
constructii de interes public sau social” 
al MDRP. 

Respins prin vot 
 

1169.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 5.600 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 

Clădirea Muzeului Național al Unirii din 
Alba Iulia se află într-o stare avansată de 
degrade și orice întârziere în reabilitarea 
acesteia generea pagube la structura de 
rezistență și la obiectele depozitate în 
muzeu. 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

ETAPA II – pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
”Refuncționalizare și  reabilitare 
Muzeul Național al Unirii și Sala 
Unirii Alba Iulia - MUZEUL 
NAȚIONAL AL UNIRII„ 
 
Autor:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Consiliul Județean Alba a aprobat 
indicatorii tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii 
“Refuncționalizare și  reabilitare Muzeul 
Național al Unirii și Sala Unirii Alba 
Iulia - MUZEUL NAȚIONAL AL 
UNIRII. Valoarea estimată a investiției 
este de 16.141 mii lei fără TVA. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

1170.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 641,1 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru achiziție 
teren/exproprieri în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Ansamblul 
Memorial al Marii Uniri 1918-2018, 
Alba-Iulia„ 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 
angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale a 
României de la 1 decembrie 2018. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1171.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 1.093,98 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru elaborarea studiilor 
și proiectelor tehnice în vederea 
realizării obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 
angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale a 
României de la 1 decembrie 2018. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
 

1172.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 

Se propune alocarea sumei de 19.671 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru realizarea 
lucrărilor de execuție la obiectivul de 
investiții ”Ansamblul Memorial al 
Marii Uniri 1918-2018, Alba-Iulia„ 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale a 
României de la 1 decembrie 2018. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

1173.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 
– Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 93 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II – pentru asistență tehnică și 
supraveghere arheologică a 
obiectivului de investiții ”Ansamblul 
Memorial al Marii Uniri 1918-2018, 
Alba-Iulia„ 
 
Autori:  

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 
angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale a 
României de la 1 decembrie 2018. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 
 



937 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1174.  Anexa nr. 3 / 15 /  27 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cod 15/ ordonator 26369185/ 
cod program 1324 
PROGRAM : Programul 
național de construcții de 
interes public sau social 
Subprogramul Unități sanitare 
din mediul urban 
 

 

Se propune alocarea sumei de 2500 
mii lei pentru Reabilitare fațadă clădire 
ORL, Oftalmologie, Oncologie, 
Dermatologie Mun. Arad, jud. Arad. 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Secţiile ORL, OFTALMOLOGIE, 
ONCOLOGIE, DERMATOLOGIE ale 
actualului Spital Clinic Judeţean de 
Urgenţă funcţionează în imobile ce sunt 
proprietate publică a municipiului Arad 
Faţadele celor două clădiri sunt foarte 
degradate şi prezintă un real pericol 
pentru trecători”.  
Este oportună realizarea lucrărilor de 
reabilitare a celor două faţade „pentru a 
proteja, a întreţine în bune condiţii 
patrimoniul municipiului şi, nu în 
ultimul rând, pentru a promova clădirile 
de patrimoniu”. 
 
Clădirile în care funcţionează cele patru 
secţii ale spitalului au fost construite în 
anul 1905 respectiv 1913, ambele fiind 
declarate monument istoric conform 
Listei monumentelor aprobată prin 
Ordin al Ministrului Culturii.  
                   

Respins prin vot 
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Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul Programul 
național de construcții de interes public 
sau social / Anexa nr. 3/15/02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)                    

1175.  Anexa nr. . 3 / 15 /  27 
MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE (MDRAP)  
Cod 15/ ordonator 26369185/ 
cod program 1284 
Programul National de 
Dezvoltare Locala 
PRIORITATEA : 1 
PARTENERI : Autoritatile 
publice locale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 73.616 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Regenerare Urbană zona Piața 
Catedralei  din Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Investiția deriva din necesitatea 
asigurării peisajului complet de punere 
în valoare a zonei P-ţa Catedralei SF 
Ioan Botezătorul, în completarea 
Parcului Reconcilierii Româno-
Maghiare şi a Parcului Turnului de Apă, 
prin realizarea integrată a traseelor 
pietonale şi rutiere din zona limitrofă in 
vederera creării de legături funcţionale 
între traseele pietonale şi rutiere între 
principalele monumente istorice şi 
culturale existente în zonă şi principalele 
bulevardele din centrul municipiului şi 
străzile ce delimitează cvartalul studiat. 
De asemenea o data cu actualizarea 
Planului Urbanistic Zonal ”P-ţa 
Catedralei din Municipiul Arad” 
(actualizare aprobată de către Consiliul 
Local al Municipiului Arad prin 
Hotărârea nr. 244/13.11.2012) a fost 
studiată necesitatea punerii în valoare a 

Respins prin vot 
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cadrului arhitectural-urbanistic valoros 
prin prisma existenţei a nu mai puţin de 
nouă monumente de arhitectură existente 
în perimetrul pieţei dar şi necesitatea 
readucerii spaţiilor publice în atenţia 
locuitorilor şi turiștilor prin oferirea de 
facilităţi pentru toate categoriile de 
vârstă şi asigurarea de locuri de parcare 
prin amenajarea unei parcări subterane. 
Totodată propunerea de realizare a 
parcării subterane din piaţa Catedralei 
vine in concordanţă cu Masterplanul de 
transport şi trafic al municipiului Arad, 
masterplan aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Arad 
nr. 315/29.11.2010.  
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 73616 mii lei 
bugetul Ministerul Finanțelor Publice, 
Acțiuni generale – Anexa nr. 3/65/02, 
Titlul VII alte transferuri – credite de 
angajament 

1176.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Administrație publică 
Cap.15 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap. 15 
cu suma de 4.650 mii lei pentru 
finanțarea construcției unui bazin de 
înot în Mun. Mediaș, Județul SIBIU 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru construcția unui bazin 
de înot necesar în Municipiul  Mediaș.  
Dezvoltarea Municipiului Mediaș și 
preocuparea continuă a Primăriei 
Municipiului Mediaș pentru creșterea 

Respins prin vot 
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Fonduri alocate prin Programul 
Național de construcții în 
interes public sau social prin 
Compania Națională de 
Investiții -CNI-MDRAP 

 
 
 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

calității vieții locuitorilor  fac necesară 
susținerea obiectivului de investiții 
Bazin de Înot în Municipiul Mediaș. 
Alăturată eforturilor administrației locale 
investiția ar conduce pe termen lung la 
creșterea interesului generațiilor tinere 
fața de sport dar și la creșterea 
atractivității turistice a orașului. 
 
Sursa de finanțare: Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de 
4.650 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

1177.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Locuințe 
Cap. 5 
Fonduri alocate prin Programul 
privind Construcții de Locuințe 
pentru Tineri, destinate 
închirierii prin intermediul 
Agenției Naționale pentru 
Locuințe – ANL-MDRAP. 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Locuințe, 
Cap. 5 cu suma de 19.600 mii lei 
pentru finanțarea construcției 
locuințelor pentru tineri in Mun. 
Mediaș, Județul SIBIU 
 
 
 
 
 
 

Se solicită suplimentarea sumelor 
necesare construcției de locuințe pentru 
tineri în vederea închirierii.  
Având în vedere că un număr mare de 
tineri aflați la începutul carierei 
profesionale și care nu dețin locuințe 
proprietate personală nu își permit 
închirierea de spații locative de pe piața 
liberă, se impune menținerea 
Municipiului Mediaș în Programul 
guvernamental  
derulat prin Agenția Națională pentru 
Locuințe a amplasamentului situat  pe 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

str. Gh. Lazăr fn, în vederea construirii 
unui cartier cu  8 blocuri de unități 
locative . 
Considerăm oportună finanțarea acestei 
investiții în condițiile în care la Primăria 
Municipiului Mediaș sunt  înregistrate 
un aproximativ 800 de cereri de locuințe 
. 
 
Sursa de finanțare: Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de 
19.600 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

1178.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Infrastructura 
Cap.13 
Fonduri alocate prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
– MDRAP. 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap. 13 
cu suma de 17.500 mii lei  pentru 
introducerea rețelei de apă și 
canalizare în localitatea 
Cisnădioara/orașul Cisnădie, Județul 
SIBIU. 
 
 
 
 
Autorii amendamentului: 

Se solicită alocarea sumelor necesare  
pentru introducerea rețelei de apă și 
canalizare în localitatea Cisnădioara. 
Menționăm faptul că localitatea este 
stațiune turistică vizitată anul de peste 
450 de mii de turiști români și străini.  
Localitatea este cunoscută pentru 
organizarea de evenimente culturale dar 
și pentru atracțiile sale turistice 
frumuseți naturale, monumente de 
însemnătate istorică. De menționat faptul 
că, locuitorii stațiunii trebuie să foreze la 
o adâncime de zeci de metri, la costuri 

Respins prin vot 
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Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

foarte ridicate, pentru a avea o sursă de 
apă potabilă. 
 
Sursa de finanțare:  Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de  
17.500 mii lei  a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65  
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1179.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Infrastructura 
Cap.13 
Fonduri alocate prin Programul 
National de Dezvoltare Locala-
MDRAP 
 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap. 13 
cu suma de 12.500 mii  lei  pentru 
introducerea rețelei de apă și aducțiune 
în localitățile Mag, Aciliu și 
Amnaș/orașul Săliște, Județul SIBIU. 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Suma este necesară pentru realizarea 
investițiilor de bază în aceste sate, ai 
căror contribuabili suferă din cauza 
lipsei de apă potabilă. Obiectivele nu 
beneficiază de finanțare nici din fonduri 
europene, nici prin PNDL. 
 
Sursa de finanțare:  Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de  
12.500 mii lei  a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65  
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

Respins prin vot 
 

1180.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap.14  
cu suma de 3000 mii lei pentru, 

Orașul Copșa -Mică nu a beneficiat în 
întregime de finanțarea obiectivului de 
investiție apă-canal, prevăzut prin H.G. 
Zone Fierbinți Copșa-Mică, Zlatna, fiind 

Respins prin vot 
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Cap.14 
Fonduri alocate în 
programul:Proiect sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare și a stațiilor de 
tratare a apei potabile pentru 
localități sub 50.000 locuitori-
MDRAP 
 
 
 

investiții în stația de apă pentru orașul 
Copșa Mică- Județul SIBIU. 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

nevoită să preia de la S.C. Sometra S.A. 
stația de apă necesară alimentării 
orașului cu apă. 
Stația de apă preluată are nevoie de 
această sumă minimă de investit pentru a 
fi adusă în parametrii optimi. 
Sursa de finanțare: Credit de 
angajament/diminuarea sumei de 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE / 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI cu 
3000 mii lei. 

1181.  MDRAP - se creditează 
capitolul “Programul național 
privind creșterea performanței 
energetice la blocurile de 
locuințe”, derulat conform 
O.U.G. nr. 18/2009 privind 
creșterea performanței 
energetice a blocurilor de 
locuințe 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei sau în 
baza necesităților deja calculate, pentru 
continuarea implementării programelor 
locale privind creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe 
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 
18/2009 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați Romania 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI 
Situația extraordinară prevăzută de art. 
115 alin. (4) din Constituția României, 
republicată, constă în necesitatea 
reducerii consumului de energie pentru 
încălzirea blocurilor de locuințe, în 
condițiile asigurării și menținerii 
climatului termic interior în apartamente, 
prin promovarea de programe integrate 
Planului național de eficiență energetică. 
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind eficiența energetică la 
utilizatorii finali și serviciile energetice 
și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a 
Consiliului prevede, printre altele, ca 

Respins prin vot 
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statele membre să ia toate măsurile 
pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la utilizatorii finali și 
stabilirea unei ținte naționale de 
minimum 9% privind economiile de 
energie pentru al 9-lea an de aplicare a 
directivei. 
Reducerea consumului de energie pentru 
încălzirea blocurilor de locuințe are ca 
efecte reducerea costurilor de întreținere 
cu încălzirea, diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice, prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
creșterea independenței energetice, prin 
reducerea consumului de combustibil 
utilizat la prepararea agentului termic 
pentru încălzire, precum și ameliorarea 
aspectului urbanistic al localităților. 
Totodată, prin adoptarea măsurilor 
precizate inclusiv în ordonanță se va 
realiza susținerea creșterii economice și 
contracararea efectelor negative pe care 
criza financiară internațională actuală le 
poate avea asupra sectorului energetic și 
al construcțiilor, inclusiv prin utilizarea 
resurselor energetice naționale. Prin 
continuarea aplicării prevederilor 
ordonanței, pe termen scurt și mediu, se 
degrevează bugetul statului de 
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cheltuielile cu combustibilul utilizat, se 
reduc cheltuielile cu intreținerea 
blocurilor de locuințe prin reducerea 
facturilor cu încălzirea, se asigură 
susținerea operatorilor economici din 
domeniul construcțiilor și se creează noi 
locuri de muncă.  
SURSA DE FINANȚARE:  

1. 250 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 
53.01 - Cecetare fundamentala si 
cercetare dezvoltare - Program 4. 
Actiuni suport pentru cresterea 
eficientei si valorificarea 
cercetarii stiintifice 

250 mii lei - Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol Autoritati publice 
si actiuni externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior Centenar 

1182.  Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, Denumire indicator: 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică Capitol 7001, Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 
 

Se suplimentează bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrație Publice (MDRAP) cu 
suma de 3,9 milioane lei, la Titlul 51 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, pentru 
construirea unei creșe și grădinițe cu 
funcțiuni after-school cu o capacitate 
de 250 locuri pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 0-3 ani, în comuna 

Conform Listei Obiectivelor de Investiții 
și sumele alocate acestora pentru 
finanțarea PNDl (PNDL II) în perioada 
2015-2020, cu ordine MDRAP aprobate 
(http://www.mdrap.ro/lucrari-
publice/pndl/-8564), nu este prevăzut 
niciun obiectiv de investiție construire 
creșă și grădiniță în comuna Florești, 
deși este comuna care înregistrează o 
creștere accelerată a populației (36.000 

Respins prin vot 
 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
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Florești, județul Cluj.  
 
 
Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

de locuitori), în special din rândul 
tinerilor care și-au întemeiat sau doresc 
să își întemeiască o familie și care 
lucrează în Cluj Napoca. Numărul de 
locuri la creșele de stat este mult sub 
nevoile localității.  
 
Având în vedere această șituație și în 
lipsa unor obiective de investiții 
construire unități preșcolare de tip after 
school în comuna Florești, se impune 
considerarea ca prioritate demararea 
unor servicii de proiectare și lucrări de 
construire grădiniță și creșă de tip after 
school, cu finanțare de la bugetul stat 
transferată administrației publice locale 
din comuna Florești.  
La nivelul programului de guvernare 
2017—2020, Anexa 2 la capitolul 
POLITICI ÎN DOMENIUL 
EDUCAȚIEI, măsura 2 Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie, este 
prevăzută construcția a 2.500 de creșe, 
grădinițe și unități afterschool, acestea 
urmând a fi construite prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

precum și pentru stabilirea unor măsuri 
privind realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, se institue etapa II a 
PNDL (2017-2020) care are ca prioritate 
realizarea obiectivelor de investiții creșe, 
grădinițe și școli. 
 
Conform datelor publicate pe site-ul 
MDRAP privind implementarea PNDL, 
pentru perioada 2017-2020 la nivelul 
județului Cluj sunt prevăzute 2 obiective 
de investiții de construire, 3 obiective de 
investiții construire grădinițe și zero 
obiective de investiție construire de 
unități de tip after school. 
Costuri estimate: 3,9 milioane lei 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 

1183.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Budeşti 
–Fînaţe, jud. Bistriţa-Năsăud 

Suma este necesară deoarece corpul de 
clădire al şcolii nu dispune de un grup 
sanitar conform. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile  parlamentare  
USR  

 

Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 
 
 

1184.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară  
Ţăgsoru, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1185.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Budeşti 
–Fînaţe, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 
 

1186.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Petriş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 

1187.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Bozieş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
 Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 
 

1188.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar - Şcoala Primară Chiraleş, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1189.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazia 
Sîngeorzu  Nou, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 
 

1190.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Vermes, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

 
Grupurile parlamentare USR 

 

creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1191.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Cuşma, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Fonduril se scad d la  AEP , capitolul 
Alte srvicii publice genrale din  
Titlul XI Alte chltuieli,  
Art. Finantarea partidelor politice 

Respins prin vot 
 

1192.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Visuia, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 

1193.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară 
Dimitrie Cojocaru Slătiniţa, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
 

Respins prin vot 
 

1194.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu program 
normal - Mogoşeni, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile parlamentare USR unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
  

1195.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu program 
normal  Nr.2 – Sîngeorz Băi, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
 

Respins prin vot 
 

1196.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu program 
normal Izvor II Parva, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 
 

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

 
 

Grupurile parlamentare USR 

Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 

1197.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Case 
Parva, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 

Respins prin vot 
 

1198.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Grup sanitar  -  Şcoala Primară Nr. 2 
Izvor Parva , jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1199.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Şieu Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Locală 
1200.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala  Primară 
Hălmăsău, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 
 

1201.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu Program 
Normal nr.2 Tiha Bîrgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1202.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  
50 000 000 lei pentru reabilitarea 
clădirii principale a Colegiului 
Național “Liviu Rebreanu” Bistrița , 
jud. Bistriţa-Năsăud. 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru reabilitarea clădirii principale a 
Colegiului Național “Liviu Rebreanu” 
Bistrița , jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 
 

1203.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  
25 000 000 lei pentru reabilitarea 
Ansamblului arhitectural “Sugălete”, 
Bistrița, Piața Centrală, jud. Bistriţa-
Năsăud. 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru reabilitarea Ansamblului 
arhitectural “Sugălete”, Bistrița, Piața 
Centrală, jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1204.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală  

Se propune alocarea sumei de 5 000 
000 lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea Grădiniţei  cu Program 
Prelungit  “Dumbrava Minunată”, 
Bistrița, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 4 , 
jud. Bistriţa-Năsăud. 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Grădiniţei  cu Program Prelungit  
“Dumbrava Minunată”, Bistrița, str. 
Ecaterina Teodoroiu nr. 4 , jud. Bistriţa-
Năsăud.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 
 

1205.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 

Se propune alocarea sumei de 50 000 
lei în vederea introducerii rețelei de 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 

Respins prin vot 
 



960 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

apă  în Școala Gimnazială Figa, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

pentru introducerea  rețelei de apă  în 
Școala Gimnazială Figa, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1206.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 300.000 
lei pentru amenajarea terenului de 
sport din cadrul Liceului Tehnologic 
Agricol Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud.   
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupul parlamentar USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru  amenajarea terenului de sport din 
cadrul Liceului Tehnologic Agricol 
Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Sursa : Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 
 

1207.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru amenajarea 

Sursa : Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Administratiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul 
Naţional De Dezvoltare Locală 

terenului de sport din cadrul Scolii 
Gimnaziale Dorolea  
 

administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1208.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
7.138,501 lei pentru modernizarea 
completă a celor 84 locuri de joacă din 
Municipiul Craiova, județul Dolj.  
 
Autor: Grupurile Parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senatului 

În anul 2018, mai mulți copii au fost 
răniți grav la locurile de joacă din 
Craiova, transformate în adevărate 
pericole pentru copii. De asemenea, au 
fost sesizate mai multe nereguli de către 
cetățeni la locurile de joacă, probleme 
care nu s-au remediat. Este necesară 
așadar modernizarea, dotare cu aparate 
moderne și sigure, a tuturor locurilor de 
joacă din Municipiul Craiova.  
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 
 

1209.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

Solicităm includerea în Programul 
național de construcții de interes public 
sau social, Subprogramul Bazine de 
înot a obiectivelor cuprinse în 
 
Programul județean de construcție 
bazine didactice de înot în orașele și 
municipiile județului Bihor (cu 
excepția municipiului Oradea) – 7 

Studiile de fezabilitate sunt întocmite 
pentru toate cele 7 localități (2 în faza de 
execuție a lucrării, 3 în faza de licitație a 
lucrării, 2 în faza de atribuire a elaborării 
proiectului tehnic) – cost estimat pentru 
un proiect-tip: 5.103,25 mii lei. 
Construcția de bazine de înot în orașele 
și municipiile județului Bihor face parte 
din strategia județeană de îmbunătățire a 

Respins prin vot 
 



962 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 

 
Propuneri 2019.... 1.135.733 
mii lei 

localități  
 
Propuneri 2019... 35.722 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Korodi Attila, Szabó 
Ödön, Biró Rozália, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi 
Ákos - senatori UDMR 

infrastructurii urbane, de încurajare a 
practicării sporturilor și însușirii unui stil 
de viață sănătos în rândul populației, mai 
ales al copiilor și tinerilor, ținând cont 
totodată de necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la baze de 
pregătire de calitate. 

Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin buget. 

1210.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 

 
Propuneri 2019.... 1.135.733 
mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul 
national de construcții de interes public 
sau social a obiectivului, lucrare în 
continuare: 
 
Bazin de înot multifuncțional din 
Târgu Secuiesc, județul Covasna 
 
Propuneri…..37.600 mii lei 
 
Autori:  
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár 
Terza József György, Seres Dénes, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Fejér László Ödön, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Continuarea până la finalizare a 
investiției în valoare totală de 8 milioane 
de euro, începută încă în anul 2003, și 
care în prezent se degradează. 
Investiția ar asigura posibilități de 
agrement și de practicare a înotului 
pentru locuitorii din zonă. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
 

1211.  Anexa 3/15 /27 Solicităm includerea în obiectivele de Realizarea acestor obiective de investiții Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

investiții ale PNDL-etapa a II-a a 
următoarelor obiective din județul 
Arad: 
 
 
1. Modernizare străzi comuna 

Dorobanți 
Propuneri 2019...5.000 mii lei 

 
2. Reabilitare si dotare Școală 

Generală Pater Godo 
Mihaly, comuna Dorobanți 

Propuneri 2019...2.000 mii lei 
 
3. Modernizare DC130 Șintea 

Mare-Adea 
Propuneri 2019...3.000 mii lei 
 
4. Modernizare DJ709J 

Iratosu-Dorobanți 
Propuneri 2019...3.500 mii lei 
 
5. Construire ștrand termal 

comuna Zerind 
Propuneri 2019...15.000 mii lei 
 
Autori: 
Farago Petru, Seres Dénes, 
Korodi Attila, Erdei D. István - 

sunt necesare pentru a răspunde unor 
necesități reale și stringente ale 
comunităților locale din județul Arad, de 
educație și infrastructură rutieră locală, 
precum și de creștere a nivelului de trai 
prin diversificarea activităților din 
mediul rural și valorificarea resurselor 
naturale. 
 
 
 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

 

1212.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Solicităm includerea în obiectivele de 
investiții ale PNDL-etapa a II-a a 
următorului obiectiv de investiții: 
 
Reabilitarea DJ127 Tulgheș-Ditrău km 
8-921 – 30+500, județul Harghita 
 
Propuneri 2019... 49.035 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes 
– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

Sectorul 8+921–30+500 al DJ 127 este 
drum pietruit, iar podețele aflate pe acest 
sector sunt în stare avansată de 
degradare. 
În lipsa lucrărilor de reabilitare vor fi  
periclitate siguranța circulației și 
confortul participanților la trafic. 
Reabilitarea acestui sector va conduce la 
economisirea timpului și a carburanților, 
reducerea costurilor de operare a 
autovehiculelor, îmbunătățirea 
condițiilor de circulație, a fluenței 
traficului, precum și dezvoltarea socio–
economică a localităților situate de-a 
lungul DJ 127. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
 

1213.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Reabilitarea DJ127A Tulgheș-Lunca 

Starea drumului reclamă efectuarea de 
lucrări de reabilitare, drumul fiind grav 
afectat de inundațiile care au avut loc în 
ultimii doi ani. Pe anumite porțiuni DJ 
127A, drum din care 35,5 km pe 

Respins prin vot 
 



965 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

de Jos, inclusiv 
reparația/reconstrucția/refacerea 
lucrărilor de artă, județul Harghita 
 
Propuneri 2019.... 50.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes 
– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

teritoriul județului Neamț, a devenit 
impracticabil, punând în pericol grav 
siguranța participanților la trafic și 
izolând localitatea Valea Rece. În urma 
reabilitării se estimează scurtarea 
călătoriei între localitățile Tulgheș și 
Lunca de Jos cu circa 75 de km 
(însemnând înjumătățirea distanței de 
parcurs în prezent pe singurele drumuri 
practicabile, ocolitoare).  
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1214.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Reabilitare DJ 153C, județul 
Harghita, de la km 51+150 până la km 
62+650 
 
Propuneri 2019....23.000 mii lei 
 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes 

DJ 153C face legătura între DN 12 /E 
578 și localitatea Reghin, județul Mureș. 
Acesta este un drum important pentru 
localitățile riverane, prin reabilitarea sa 
asigurându-se decongestionarea 
circulației către DN 12/E 578. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

lei 
 

– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

1215.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Propuneri 2019....3.500 mii lei 
 
Reabilitarea podului peste râul Mureș, 
comuna Subcetate, județul Harghita, 
aflat pe DJ 153D, km 11+795 
 
Propuneri 2019....45.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes 
– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

Podul se află într-o stare avansată de 
degradare, locuitorii comunei Subcetate 
riscând să rămână izolați, fără 
posibilitatea de a solicita intervenții în 
caz de urgență, cum ar fi inundațiile, 
urgențele medicale, etc. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 
 
 

Respins prin vot 
 

1216.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Reabilitarea DJ 128, între orașul 
Borsec și localitatea Jolotca, comuna 
Ditrău, județul Harghita 

Reabilitarea acestui drum județean va 
ajuta la evitarea traseului dificil de pe 
Vârful Creanga, DN 15, blocat adesea 
iarna din cauza serpentinelor și a 
condițiilor grele de trafic. Totodată, pe 
acest traseu se scurtează semnificativ 
drumul între municipiul reședință 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes 
– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

Miercurea Ciuc și localitățile Bilbor, 
Corbu, Capu Corbului și Tulgheș. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1217.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul 
Mureș: 
 
Reabilitare DJ 153 A - DJ153 traseu 
Ernei - Eremitu – Sovata 
 
Propuneri 2019.... 133.042 mii lei 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

Starea drumului reclamă efectuarea de 
urgență a lucrărilor de reabilitare, fiind 
un drum de acces către stațiunea Sovata, 
cu potențial turistic demn de a fi 
valorificat. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
 

1218.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 

Starea drumului reclamă efectuarea de 
urgență a lucrărilor de reabilitare. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

obiectiv de investiții din județul 
Mureș: 
 
Reabilitare DJ 136 Sîngeorgiu de 
Pădure - Bezid-limita cu județul 
Harghita  
 
Propuneri 2019.... 8.051 mii lei 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1219.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul 
Mureș: 
 
Reabilitare tronson pe DJ 135 Târgu 
Mureş-Sărăţeni- limita cu județul 
Harghita 
 
Propuneri 2019.... 14.669 mii lei 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-

Drumul judeţean DJ135 Tg. Mureş-
Sărăţeni-limita judeţ Harghita face 
legătura între municipiul Târgu Mureş şi 
oraşele Miercurea Nirajului şi Sovata, 
fiind o importantă axă de transport 
intrajudeţean, care poate asigura 
joncţiunea cu traseul viitoarei autostrăzi 
Transilvania, precum şi îmbunătăţirea 
fluxurilor rutiere către zona turistică 
Sovata-Praid. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

mii lei 
 

István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

suma alocată prin buget. 

1220.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul 
Mureș: 
 
Amenajare acostamente și șanțuri pe 
drumul județean DJ 135 Târgu Mureș-
Mureş-Miercurea Nirajului-Sărățeni- 
lim. jud. Harghita, km 1+900-10+350 
 
Propuneri 2019.... 3.265 mii lei 
 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

Drumul judeţean DJ135 Tg. Mureş-
Sărăţeni-limita judeţ Harghita face 
legătura între municipiul Târgu Mureş şi 
oraşele Miercurea Nirajului şi Sovata, 
fiind o importantă axă de transport 
intrajudeţean, care poate asigura 
joncţiunea cu traseul viitoarei autostrăzi 
Transilvania, precum şi îmbunătăţirea 
fluxurilor rutiere către zona turistică 
Sovata-Praid. 
Pentru evitarea pagubelor cauzate de 
topirea zăpezii și de inundații, este 
necesară amenajarea șanțurilor de 
scurgere a apei, iar pentru valorificarea 
potențialului turistic al zonei (traseul 
fiind preferat de bicicliști și de iubitorii 
de drumeții) și pentru siguranța 
populației din zonă, este necesară și 
amenajarea acostamentelor. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1221.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv din județul Mureș, necesar 
pentru funcționarea serviciilor de 
intervenție în caz de urgență: 
 
Centru de intervenţie în municipiul 
Tîrgu Mureș, strada Köteles Sámuel 
nr.33 
 
Propuneri 2019....3.266 mii lei 
 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

Prin realizarea proiectului de investiții 
va fi realizat un sediu nou pentru 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” al judeţului Mureş și pentru 
Serviciul Public Județean Salvamont 
Salvaspeo Mureș și - Local II Protecţie 
Civilă, construcție absolut necesară dată 
fiind starea de degradare a clădirii în 
care în prezent își desfășoară activitatea 
cele două servicii de intervenție în caz 
de urgență. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
 

1222.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Propuneri 2019... 2.670.000 mii 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv din județul Harghita 
 
Achiziționare teren pentru construcție 
școală pentru copii cu dizabilități și 
nevoi speciale 
 
Propuneri 2019....407,5 mii lei 

Școala specială de arte și meserii ”Sfânta 
Ana” funcționează într-o clădire situată 
pe un teren proprietate privată, de aceea 
este necesară achiziționarea acestuia. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

lei  
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes 
– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

1223.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv din județul Bihor: 
 
Construire campus școlar pentru 
învățământul școlar special, jud.Bihor 
Propuneri 2019....94.729 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Korodi Attila, Szabó 
Ödön, Biró Rozália, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi 
Ákos - senatori UDMR 
 

Printre obiectivele de investiții care pot 
fi finanțate în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală figurează 
și realizarea unităților de învățământ 
preuniversitar. 
Construirea campusului școlar ar rezolva 
o problemă stringentă a învățământului 
din județul Bihor, iar pentru realizarea 
investiției destinată educației copiilor cu 
nevoi speciale există SF întocmit. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
 

1224.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
sumelor necesare continuării lucrărilor 
la obiectivul de investiție: 
 
“Modernizare străzi de pământ în 

Strada de pământ se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și nu dispune de rețele tehnico-
edilitare.  
Suma solicitată ar permite continuarea 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

municipiul Satu Mare – strada 
Depozitelor”, municipiul Satu Mare, 
jud. Satu Mare  
Propuneri 2019….. 1.815 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd, – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

lucrărilor deja începute. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1225.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
sumelor necesare continuării lucrărilor 
la obiectivul de investiție: 
 
“Lucrări de modernizare la Piata de 
alimente Nr.2 din municipiul Satu 
Mare”, municipiul Satu Mare, jud. 
Satu Mare  
 
Propuneri 2019….. 1.693 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

Modernizarea Pieței de alimente nr. 2, 
neconformă cu condițiile desfășurării 
unui comert civilizat, a devenit absolut 
necesară. Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor deja începute. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
 

1226.  Anexa 3/15  Ministerul Solicităm includerea în Programul Suma solicitată este necesară pentru Respins prin vot 



973 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Național de Dezvoltare Locală a 
sumelor necesare continuării lucrărilor 
la obiectivul de investiție: 
 
Extindere iluminat public in curtile 
interioare a blocurilor situate pe 
str.Avram Iancu, nr.58; Drum Carei 
bloc R31; b-dul Octavian Goga bloc 
10; Calea Traian nr. 9 Bloc 5,6,7; 
str.Mircea Eliade-str.Petru Rareș-
str.Goldiș Vasile-b-dul Cloșca;  aleea 
Milcov - aleea Universului, municipiul 
Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2019….. 1.450 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

continuarea lucrărilor deja începute la 
acest proiect necesar asigurării 
siguranței locuitorilor din această zonă. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

 

1227.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
obiectivului: 
 
Modernizare Strada Grădinarilor, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2019….. 11.158 mii lei 

Modernizarea acestei străzi este absolut 
necesară pentru rezolvarea situației 
traficului intens din municipiul Satu 
Mare, proiectul făcând legătura între 
două puncte de intrare-ieșire din oraș 
deosebit de circulate. Pe termen mediu și 
lung, conform planurilor de dezvoltare 
urbană, această arteră va deveni parte a 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

inelului interior de ocolire a centrului 
municipiului, îndeosebi pentru traficul 
greu.  
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1228.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
obiectivului 
 
Modernizare pasaje pietonale care fac 
legătura între centru nou și digul de pe 
malul drept al râului Someș, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2019….. 1.494 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

Modernizarea pasajelor pietonale 
constituie un proiect deosebit de 
important pentru asigurarea mobilității 
locuitorilor municipiului, deoarece 
acestea fac legătura între centrul orașului 
și mai multe cartiere rezidențiale ale 
municipiului. Documentațiile au fost 
finalizate de către autoritățile locale, 
suma solicitată fiind necesară demarării 
lucrărilor. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
 

1229.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
obiectivului 

Municipiul Satu Mare, în plin avânt 
economic, se extinde și spre zone până 
nu demult considerate periferice. În 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

 
Îmbunătățirea calității mediului și a 
serviciilor urbane în zona periferică 
str. Alecu Russo  (str.Alecu Russo, 
str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor), 
municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2019….. 6.610 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

aceste condiții, se impune extinderea 
serviciilor publice spre aceste străzi atât 
pentru populație cât și pentru agenții 
economici care aleg această zonă ca 
sediu, în paralel cu asigurarea serviciilor 
publice respectând normativele de mediu 
naționale și europene.  
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1230.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 
publice 
 

Solicităm alocarea sumei de 50.263 
mii lei necesare derulării lucrărilor la 
următoarele obiective de investiții din 
județul Brașov 
 
1. Modernizare drum interjudețean 

DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P - 
format din DJ l04A km 0+000 - 
45+000, DJ l05C km 6+300 - 
3+800, DJ 105P 0+000 - 3+800 

2. Modernizare drum interjudețean 
Covasna - Brașov care face 
legătura între drumul național DN 
12 și drumul național DN 13 - 
format din DJ 131 km 0+000 - 

Pachetul de proiecte face parte din 
strategia de îmbunătățire a calității vieții 
locuitorilor județului Brașov, vizând 
asigurarea unor servicii medicale la 
standarde înalte prin investiții în unitățile 
medicale și dotarea lor cu aparatură, 
precum și infrastructura rutieră astfel 
încât să asigure circulația participanților 
la trafic în condiții de siguranță. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

7+856 și DJ l31B 0+000 - 12+978 
3. Modernizare, dotare și eficientizare 

energetică a corpului S+P+7+M și 
corp extindere (de legatură) 
existent între corpul nou și corpul 
vechi ale Spitalului Clinic de 
Obstetrico - Ginecologie Dr. I. A. 
Sbârcea Brasov 

4. Reparații capitale, modernizare și 
eficientizarea energetică a Unitații 
de Asistență Medico-Socială de 
Pneumoftiziologie Sânpetru 

5. Consolidarea, modernizarea și 
creșterea eficienței energetice a 
Spitalului Clinic de Psihiatrie și 
Neurologie Brașov 

6. Modernizare și reabilitare drum 
județean DJ 104L, Dacia - Viscri - 
Bunești, km 0+000 - l5+065 

7. Modernizare și reabilitare drum 
județean DJ 112C, Hălchiu - Satu 
Nou - Dumbrăviță - Vlădeni, km. 
2+755 - l 4+425 

8. Sistem de management integrat la 
standarde europene pentru 
administrația județului Brașov 

9. Dotarea cu echipamente și 
aparatură medicală a 
Ambulatoriului Integrat al 



977 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Brașov 

10. Îmbunătățirea serviciilor sanitare 
ale Ambulatoriului Spitalului 
Clinic de Psihiatrie și Neurologie 
Brașov prin achiziționarea de 
dotări 

11. Dotarea cu echipamente  și 
aparatură, medicală performante a 
UPU din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgentă Brașov 

12. Dotarea Ambulatoriului Spitalului 
Clinic de Urgență pentru Copii 
Brașov 

 
Autori: 
Seres Dénes, Ambrus Izabella, Erdei 
D. István,– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna– senatori 
UDMR 

1231.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII 
SI DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
sumelor necesare pregătirii investițiilor 
în comuna Ormeniș, județul Brașov 
 
Proiect reabilitare acoperiș școala 
Ormeniș 
Propuneri 2019....250 mii lei 
 

Primăria Ormeniș are în plan pregătirea 
investițiilor legate de canalizare, 
iluminatul stradal, reparații la școala din 
comună. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Proiect casă mortuară 
Propuneri 2019....100 mii lei 
 
Realizare proiect pentru sistemul de 
canalizare 
Propuneri 2019....400 mii lei 
 
Realizare proiect iluminat public în 
comuna Ormeniș 
Propuneri 2019....50 mii lei 
 
Autori: Ambrus Izabella, Seres Dénes, 
Erdei D. István,– deputaţi UDMR  
Tánczos Barna– senatori UDMR 
 

1232.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administratiei 

Publice 
Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice astfel: 
Reabilitare/dotare  laboratorare si 
ateliere„Colegiul Virgil Madgearu-
Ploiesti”-suma de 100.000 lei. 
Autor: 
Deputat : Dragoș Gabriel ZISOPOL 
 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparații, 
reabilitarea și dotarea laboratoarelor, pt 
buna 
desfășurare a activităţilor școlare.  
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

1233.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Publice 
 

Anexa. Nr. 3/15 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administratiei Publice astfel: 
Dotare  laborator pentru tehnologii 
aditive„Universitatea Petrol – Gaze 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pentru reabilitare și dotarea 
laboratoarelor, pt buna 
desfășurare a activităţilor universitare.  
Sursa de finanţare: fondul de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Ploiești”-suma de 142.000 lei. 
Autor: 
Deputat: Varujan PAMBUCCIAN 
Deputat : Dragoș Gabriel ZISOPOL 
 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

1234.  Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 
51.01, Grupă/ titlu 59 - 
TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articolul 38 – 
Rambursarea cheltuielilor 
pentru campaniile electorale, 
II – Credite bugetare, 69.043 
mii lei 
 
 
 

Se propune diminuarea sumei 
alocate rambursării cheltuielilor 
pentru campaniile electorale în 
proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2019, la Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală Permanentă, 
la Capitolul 54.01, Grupă/ titlu 59 - 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, 
Articolul 38 – Rambursarea 
cheltuielilor pentru campaniile 
electorale, II – Credite bugetare cu 
suma de 12.637 mii lei. 
 
Autori: 
Deputat PSD Drăghici Mircea – 
Gheorghe  
Grupul Parlamentar al Partidului 
Social Democrat – Camera 
Deputaților 

Au fost identificate economii la 
capitolul rambursarea chetuielilor 
electorale ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite la începutul 
anului 2019. 

Respins prin vot 
 

1235.  Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 
51.01, Grupă/ titlu 10 - 
TITLUL I CHELTUIELI DE 

Se propune majorarea sumei 
alocate Cheltuielilor de personal în 
proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2019, la Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală Permanentă, 

Suplimentarea cheluielilor de 
personal, este necesară ca urmare a 
modificărilor legislative de la 
începutul anului 2019 pentru 
asigurarea funcționării Biroului 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PERSONAL, I. Credite de 
angajament, 44.920 mii lei, 
II. Credite bugetare, 44.920 
mii lei; Articolul 01 – 
Cheltuieli salariale în bani, II 
– Credite bugetare, 43.393 
mii lei; Alineat 01 Salarii de 
bază, II – Credite bugetare, 
30.724 mii lei; 
Alineat 06 Alte sporuri, II – 
Credite bugetare, 7.800 mii 
lei; Alineat 30 Alte drepturi 
salariale în bani, II – Credite 
bugetare, 1.500 mii lei. 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 51.01, Grupă/ titlu 10 - 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL, I. Credite de 
angajament, cu suma de 12.637 
mii lei, II. Credite bugetare, cu 
suma de 12.637 mii lei; Articolul 01 
– Cheltuieli salariale în bani, II – 
Credite bugetare, cu suma de 
12.637 mii lei; Alineat 01 Salarii de 
bază, II – Credite bugetare, cu 
suma de 4.534 mii lei; Alineat 06 
Alte sporuri, II – Credite bugetare, 
cu suma de 2.551 mii lei; Alineat 
30 Alte drepturi salariale în bani, II 
– Credite bugetare, cu suma de 
5.552 mii lei. 
 
Autori: 
Deputat PSD Drăghici Mircea – 
Gheorghe  
Grupul Parlamentar al Partidului 
Social Democrat – Camera 
Deputaților 

Electoral Central pentru cele două 
evenimente electorale din anul 2019, 
precum și funcționării aparatului 
propriu al Autorității la nivel central și 
teritorial. 

1236.  Anexa nr. 7 
SUME ALOCATE DIN 
SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADĂUGATĂ PENTRU 
ECHILIBRAREA 

Propunem modificarea sumelor 
prevăzute în anexa nr. 7 pentru județul 
Brașov astfel: 
 
 

Motivare: Proiectul pentru care se alocă 
suma -  construirea în Ghimbav, județul 
Brașov a primului aeroport după 1989, 
aeroport internațional de categorie 
4D/IIIC - va deservi în principal județele 
Brașov, Covasna, Harghita și zonele 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI 
2020-2022. 
 
9 BRAȘOV 150.188 

 

 
3)  Include și suma de 15.000 mii lei ce 
se repartizează Consiliul Județean 
Brașov pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul Internațional Brașov – 
Ghimbav. 
 
Autori: 
Roxana Mînzatu, Deputat PSD 
Marius Dunca, Senator PSD 
Viorel Chiriac, Deputat PSD 
Florin Orțan, Senator PSD 
Mihai Mohaci, Deputat PSD 
Mihai Popa, Deputat PSD 
Izabella Ambrus, Deputat UDMR 
 

9 BRAȘOV 165.188 3) adiacente acestora. Cele trei județe în 
cauză au emis hotărâri de Consiliu 
Județean pentru susținerea realizării 
acestui obiectiv de investiții, obiectiv de 
care depinde în mare măsură dezvoltarea 
economică a acestor unități 
administrativ- teritoriale. 
 
Până în prezent au fost alocate din 
bugetul propriu al Consiliului Județean 
Brașov în perioada 2006-2018 o sumă de 
aproximativ 32,6 milioane Euro, sume 
care au fost investite în: documentații 
necesare investiției, exproprieri terenuri, 
pistă decolare – aterizare, cale de rulare 
Alfa, platformă parcare aeronave, 
master-plan de dezvoltare aprobat de 
către Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română. 
 
Acest obiectiv de investiții nu a 
beneficiat niciodată de alocări din 
bugetul de stat. 
 
Pentru finalizarea acestui obiectiv de 
investiții și certificarea viitorului 
aeroport mai sunt necesare următoarele 
etape investiționale, precum și 
asigurarea surselor de finanțare, după 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

cum urmează: terminal de pasageri, 
clădire energetică, turn de control, 
baleiaj, amenajări de protecție 
acostament, echipamente de deservire 
aeroport, infrastructură servicii 
navigație, deviere canal Beselcin, 
racordare la utilități.  
 
Acest proiect va genera dezvoltare 
economică locală și regională și, din 
aceste considerente, este justificată 
acordarea respectivei sume din bugetul 
de stat. 
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
Anexa nr. 3/65/02 – Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, 
Capitolul 8001 – „Acțiuni generale 
economice, comerciale și de muncă”, 
Paragraf 55, Titlul VII - ”Alte 
transferuri”, Articolul 01 - „A. 
Transferuri interne”,  cu suma de 15.000 
mii lei. 

1237.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 2.000 mii lei pentru 
realizarea documentației referitoare la 
PUZ-ul  cetăților dacice din Munții 
Orăștiei și al Cetății Sighișoara, 

La 20 de ani de la intrarea în Patrimoniul 
mondial UNESCO, cetățile dacice din 
Munții Orăștiei nu au clarificată situația 
juridica a terenurilor, nu au PUZ, iar 
PUG-urile nu sunt finalizate, ceea ce 
face imposibilă calificarea pentru 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

patrimoniu UNESCO. 
 
 
Deputat Sorin Lazăr – PSD 
Deputat Simion Eduard Lucian – 
PSD 
Deputat Dobrovici-Bacalbașa 
Nicolae - PSD 
 
 
 
 
 
Membri 
Comisia permanentă comună a 
Camerei Deputaților și Senatului 
pentru relația cu UNESCO 

finantarea proiectelor cu fonduri 
europene  pentru conservare și cercetare 
arheologică. In aceiasi situatie este si 
Cetatea Sighișoara care nu are PUZ si 
PUG – ul este în lucru, ceea ce face 
imposibilă stabilirea unui regulament 
local  de urbanism. 
 
 
 
Sursa de finanțare: suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice cap 
70.01 “ Locuinte servicii si dezvoltare 
publica “ prin diminuarea cu suma de 
2.000   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 
 

1238.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.000 mii lei pentru 
consolidarea unui internat la Liceul 
Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași.  

Autori: 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 

Motivare: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
coordonează Programul Național de 
Dezvoltare Locală prin intermediul 
căruia se poate finanța 
realizarea/extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea/dotarea unităților de 

Respins prin vot 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Senator PSD Vasilică Toma 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru   

învățământ preuniversitar. Necesitate 
urgentă de spații cazare pentru elevii din 
învățământul profesional și liceal 
tehnologic, cât și pentru susținerea 
învățământului dual. Populația școlară 
din județul Iași este numeroasă și există 
demersuri consistente de reorientare 
treptată spre învățământul profesional, în 
sistem clasic sau dual, cu inserție rapidă 
pe piața muncii.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute în 
Anexa 3/215 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
1239.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.000 mii lei pentru 
consolidarea unui internat la Liceul 
Tehnologic de Mecatronică și 
Automatizări Iași. 

Autori: 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 

Senator PSD Vasilică Toma 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Motivare: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
coordonează Programul Național de 
Dezvoltare Locală prin intermediul 
căruia se poate finanța 
realizarea/extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea/dotarea unităților de 
învățământ preuniversitar. Necesitate 
urgentă de spații cazare pentru elevii din 
învățământul profesional și liceal 

Respins prin vot 
 

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=72&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=74&cam=2&leg=2016
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru   

tehnologic, cât și pentru susținerea 
învățământului dual. Populația școlară 
din județul Iași este numeroasă și există 
demersuri consistente de reorientare 
treptată spre învățământul profesional, în 
sistem clasic sau dual, cu inserție rapidă 
pe piața muncii. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute în 
Anexa 3/215 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
1240.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 10.531,00 mii lei 
pentru construirea de locuințe pentru 
tineri în zona Grădinari, municipiul 
Iași. 
 

Autori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 
Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Motivare: Municipiul Iași a demarat 
încă o etapă în cadrul proiectului general 
de construire de locuințe și pentru tineri 
în zona Grădinari. Astfel, a fost încheiat 
contractul de lucrări în valoare totală de 
10.531,00 mii lei pentru construirea de 
locuințe pentru tineri constând în 4 
tronsoane de bloc, cu un număr de 72 de 
apartamente. 

 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute în 
Anexa 3/215 Ministerul Dezvoltării 

Respins prin vot 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&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=119&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
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/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
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Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
 

Regionale şi Administraţiei Publice. 
sau 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

1241.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 1.000 mii lei  pentru studiu 
de fezabilitate pentru înființarea a trei 
centre de depozitare a legumelor, 
fructelor și florilor la: Traian-Unirea, 
Vișani-Jirlău-Galbenu, Movila Miresii 
– Râmnicelu.  
Județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Producătorii agricoli din județul 
Brăila au nevoie pentru depozitarea  
legumelor, fructelor și florilor pentru ca 
mai apoi să le poată păstra în condiții 
optime. Centrele de colectare și 
depozitare frig vor reprezenta un sprijin 
pentru agricultori și garanția unui comerț 
civilizat. 
 
 Bugetul estimat pentru studiul de 
fezabilitate și proiectul tehnic 1.000 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare: Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II.  

Respins prin vot 
 

1242.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Respins prin vot 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
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Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma 300 Întocmirea unei strategii 
de dezvoltare, pe termen mediu și 
lung, care să 
prevadă liniile principale de dezvoltare 
economică a județului Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1243.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 900 mii lei  pentru 
înființarea în Municipiul Brăila a șase 
centre medicale de permanență, în 
diferite zone de oraș, în care brăilenii 
să primească asistență medicală pe 
timpul nopții și de vineri după-amiază 
până luni dimineață  
Județul Brăila. 
 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
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finanţare 
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Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1244.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma 100 mii lei pentru  studiu de 
fezabilitate Reabilitarea falezei 
Dunării, și extinderea acesteia, de la 
Căpitănie până la trecere Bac Stânca, 
Județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

Respins prin vot 
 

1245.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 

Demararea unui program multianual de 
izolare termică a blocurilor din 
municipiul Brăila, cu co-finanțarea 50% 
din bugetul consiliului local. Susținerea 
reabilitării termice a locuințelor 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Dezvoltare Locală 
cu suma  4.600 mii pentru Demararea 
unui program multianual de izolare 
termică a blocurilor din municipiul 
Brăila, cu co-finanțarea 50% din 
bugetul consiliului local. Susținerea 
reabilitării termice a locuințelor 
individuale (case), unde primăria să 
suporte 50% din deviz. În patru ani, 
prin alocarea constantă de fonduri de 
la bugetul local, se intenționează 
reabilitarea tuturor blocurilor din 
Brăila. Județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

individuale (case), unde primăria să 
suporte 50% din deviz. În patru ani, prin 
alocarea constantă de fonduri de la 
bugetul local, se intenționează 
reabilitarea tuturor blocurilor din Brăila 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II. 

1246.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Argetoaia, în 
localitatea Argetoaia, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 

Respins prin vot 
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Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrul Comunitar Argetoaia, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1247.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Amărăștii de Jos, 
în localitatea Amărăștii de Jos, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 

Respins prin vot 
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excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Amărăștii de Jos, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie și 
risc de sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea copiilor, 
tinerilor și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1248.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Băilești, în 
localitatea Băilești, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 

Respins prin vot 
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/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
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constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Băilești, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1249.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bechet, în 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 

Respins prin vot 
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localitatea Bechet, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bechet, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1250.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Se propune alocarea sumei de Centrele Comunitare sunt vitale în Respins prin vot 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bîrca, în 
localitatea Bîrca, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bîrca, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
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1251.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bistreț, în 
localitatea Bistreț, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bistreț, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1252.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Calafat, în 
localitatea Calafat, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Calafat, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 

Respins prin vot 
 



997 

 

Nr. 
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Articolul din lege / anexa / 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1253.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Călărași, în 
localitatea Călărași, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Călărași, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-

Respins prin vot 
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incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1254.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Celaru, în 
localitatea Celaru, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Celaru, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 

Respins prin vot 
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servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1255.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Cetate, în 
localitatea Cetate, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Cetate, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 

Respins prin vot 
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Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1256.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Ciupercenii Noi, 
în localitatea Ciupercenii Noi, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Ciupercenii Noi, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie și 
risc de sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea copiilor, 
tinerilor și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 

Respins prin vot 
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modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1257.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Dăbuleni, în 
localitatea Dăbuleni, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Dăbuleni, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 

Respins prin vot 
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Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1258.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Daneți, în 
localitatea Daneți, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Daneți, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 

Respins prin vot 
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și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1259.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Galicea Mare, în 
localitatea Galicea Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Galicea Mare, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 

Respins prin vot 
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sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1260.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Leu, în localitatea 
Leu, Județul Dolj, obiectivul general al 
proiectului constând în reducerea 
numărului persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Leu, județul Dolj, are 

Respins prin vot 
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rolul de a reduce numărul persoanelor 
aflate în sărăcie și risc de sărăcie, prin 
programe care vor asigura formarea și 
dezvoltarea copiilor, tinerilor și adulților 
din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1261.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Maglavit, în 
localitatea Maglavit, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 

Respins prin vot 
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Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

 
Centrul Comunitar Maglavit, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1262.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Malu Mare, în 
localitatea Malu Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 

Respins prin vot 
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persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Malu Mare, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1263.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Moțăței, în 
localitatea Moțăței, Județul Dolj, 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 

Respins prin vot 
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 obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Moțăței, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1264.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 

Respins prin vot 
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Administrației Publice 
 
 

Centrului Comunitar Ostroveni, în 
localitatea Ostroveni, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Ostroveni, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
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1265.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Plenița, în 
localitatea Plenița, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Plenița, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Respins prin vot 
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Publice. 
 

1266.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Podari, în 
localitatea Podari, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Podari, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1267.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Poiana Mare, în 
localitatea Poiana Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Poiana Mare, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 

Respins prin vot 
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conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1268.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Rast, în 
localitatea Rast, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Rast, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 

Respins prin vot 
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interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1269.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Sadova, în 
localitatea Sadova, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Sadova, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 

Respins prin vot 
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județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1270.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Segarcea, în 
localitatea Segarcea, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Segarcea, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 

Respins prin vot 
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comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1271.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Valea Stanciului, 
în localitatea Valea Stanciului, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Valea Stanciului, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie și 
risc de sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea copiilor, 
tinerilor și adulților din comunitate. 
 
 

Respins prin vot 
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Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1272.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 26.289,167 mii 
lei pentru construire “Aquaparc 
Therme Herculi”, oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-Severin.  
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Cea mai veche stațiune balneară din țară 
este și trebuie să rămână un simbol al 
turismului românesc.  
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 
 

Respins prin vot 
 

1273.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 2.114,470 mii 
lei pentru înființarea unui centru 
multicultural „HERCULES”, prin 
reabilitare clădire cinematograf şi 

Investiția va fi utilizată pentru activități 
educative, culturale și recreative, cu 
scopul de a crește calitatea vieții 
locuitorilor din zona periferică a 
orașului.  

Respins prin vot 
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extindere cu un corp P+1E, în oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-
Severin.  
 
Autor: Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

1274.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 3635,566  mii 
lei pentru realizarea obiectivului de  
investiții: - reabilitare îndiguire râu 
Cerna, între Podul de piatră (1865) şi 
Izvorul Neptun 2, oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Proiect depus la C.N.I.  
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1275.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 3.471,067 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Reabilitare imobil 
Grădiniţa Veche (monument istoric) 
oraș Băile Herculane, județul Caraș-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 

Există PT 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1276.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 28.200,00 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Reabilitare Complex 
Balnear Băile Neptun (monument 
istoric) oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1277.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 32,386 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
eficientizare energetică Cămin Cultural 
Moldova Veche, oraş Moldova Nouă, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1278.  Anexa nr. 3/15, Ministerul Suplimentarea bugetului propus pentru Dezvoltarea UAT. Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale 
 

anul 2019 cu suma de 52,539 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
eficientizare energetică Grădiniţa cu 
program prelungit „Sf. Stelian”, oraş 
Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

 

1279.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 82,102 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
reabilitare, modernizare Şcoala 
Gimnazială „Alexandru Moisi”, sala 
de sport şi dependinţe, oraş Moldova 
Nouă, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

 Respins prin vot 
 

1280.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 28,560 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
modernizarea, extinderea şi creşterea 
eficienţei energetice a reţelei de 

 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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iluminat public, oraş Moldova Nouă, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1281.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 185,736 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru 
locuitorii oraşului Moldova Nouă, din 
zona adiacentă Şcolii Gimnaziale 
„Sofia Arcan”, oraş Moldova Nouă,  
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1282.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 97 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii – înfiinţarea, 
amenajarea şi dotarea Centrului 
Multicultural şi îmbunătăţirea 
infrastructurii şi spaţiilor publice 
adiacente, oraş Moldova Nouă,  judeţul 
Caraş-Severin. 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 
 
 

1283.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 74,018 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea Grădiniţei cu Program 
Prelungit „Licuricii” şi amenajarea 
spaţiilor publice adiacente, oraş 
Moldova Nouă,  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1284.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 17,940 mii lei 
pentru consultanţă achiziţii canalizare 
menajeră,  comuna Lupac, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 

Sumă necesară pentru achitarea 
restanţelor aferente anului 2018. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

1285.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 54,740 mii lei 
pentru consultanţă management străzi,  
comuna Lupac, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Sumă necesară pentru achitarea 
restanţelor aferente anului 2018. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1286.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 300 mii lei pentru 
lucrări de modernizare a Şcolii 
Gimnaziale „Aurel Peia”, comuna 
Ezeriş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1287.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 400 mii lei pentru 
lucrări de modernizare şi întreţinerea 
străzilor, comuna Ezeriş, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 500,00 mii lei pentru 
lucrări de modernizare a Căminelor 
Culturale Ezeriş şi Soceni (contribuţia 
proprie la programul finanţat cu 
fonduri europene nerambursabile prin 
Măsura 7.6., comuna Ezeriş, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

1288.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 500 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii - construire 
bază sportivă, comuna Ezeriş, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1289.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 300 mii lei pentru 
lucrării de construcţie capele aferente 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Bisericilor ortodoxe din localităţile 
Ezeriş şi Soceni, comuna Ezeriş, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

 

1290.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 
 
Proiect 13591 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 9,340 mii lei pentru 
modernizarea transportului public 
electric pentru reintroducerea 
serviciului de transport electric pe 
traseul liniei principale – modernizarea 
transportului public electric şi 
amenajarea infrastructurii de transport 
nemotorizat în municipiul Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1291.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 2.989 mii lei pentru 
modernizarea transportului public – 
achiziţia de material rulant electric 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Proiect 13591 pentru transport public urban în 
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

1292.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 5.604 mii lei pentru – 
Proiect complex de revitalizare a zonei 
centrale a municipiului Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1293.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.681,20 mii lei 
pentru înnoirea parcului de material 
rulant al operatorului de transport, 
inclusiv implementarea Sistemului de 
Management al Flotei şi crearea 
Sistemului de Informare Dinamică a 
călătorilor în staţii şi în vehicule, în 
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 



1027 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1294.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 110,20 mii lei pentru 
amenajare drum agricol în municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1295.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.522,42  mii lei 
pentru reabilitarea energetică a 
Colegiului Naţional „Traian Lalescu”, 
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1296.  Anexa nr. 3/15, Ministerul Alocarea în bugetul propus pentru anul Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale 
 

2019 a sumei de 1.120,80 mii lei 
pentru reabilitarea energetică a liceului 
Teoretic „Traian Vuia”, municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

 

1297.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 826,59 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a liceului de 
Arte „Sabin Păuţa”, municipiul Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1298.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
Cod program 674 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 700,50 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocurile de locuinţe nr. 24, 25 din str. 
Piaţa 1  Decembrie 1918, bl. A3, A7 
de pe str. Horea şi bl. 15 de pe str. 
G.A. Petculescu municipiul Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin. 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 
 

1299.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 537,05 mii lei pentru 
reabilitarea energetică şi instalare 
sisteme de încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv 
înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire – beneficiar: 
Colegiul Economic al banatului 
Montan,  municipiul Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1300.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 607,10 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a Colegiului 
Naţional „Diaconovici-Tietz”,  
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1301.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 800,91 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a Colegiului 
Naţional „Mircea Eliade”,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1302.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 63,05 mii lei creşterea 
eficienţei energetice pentru blocurile 
de locuinţe 1,2,3,4,5, şi 6 str. I.L. 
Caragiale,  municipiul Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1303.  Anexa nr. 3/15, Ministerul Alocarea în bugetul propus pentru anul Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltării Regionale 
 

2019 a sumei de 525,38 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 25 de pe 
Bulevardul Republicii,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

 

1304.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 525,38 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 27 de pe 
Bulevardul Republicii,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1305.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 525,38 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 20 de pe 
Bulevardul Republicii şi nr. 1 de pe 
Aleea Domogled,  municipiul Reşiţa, 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

 

1306.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 684,16 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a Liceului 
teologic Baptist Reşiţa,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1307.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 420,30 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 19 de pe 
Bulevardul Republicii,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
1308.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 315,23 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocurile de locuinţe nr. A2, A5 şi A6 
de pe str. Horea,  municipiul Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în cadrul 
POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1309.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 63,50  mii lei pentru 
realizare dispensar medical cu un 
număr de 5 cabinete medicale, în 
localitatea Măureni, Calea Timişorii 
nr. 34-36, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1310.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 112,54  mii lei pentru 
realizare sistem termoizolaţie la Şcoala 
Gimnazială Măureni, localitatea 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Măureni, Calea Timişorii nr. 44, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1311.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 11,06  mii lei pentru 
realizare sistem termoizolaţie la Şcoala 
Gimnazială Şoşdea, Comuna Măureni, 
str. Ioan Ciucurel nr. 16, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1312.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
Cod 561 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.052,50  mii lei 
pentru realizare canalizare menajeră şi 
staţie de epurare a localităţilor Măureni 
şi Şoşdea, comuna Măureni,  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 
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parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1313.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 245,13  mii lei pentru 
refacere şi modernizare drum comunal 
calamitat DC83A Şoşdea – limita cu 
judeţul Timiş, comuna Măureni, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1314.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
Cod 561 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 267,15  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii  - 
Realizare reţea de canalizare şi staţie 
de epurare, sat Plugova, comuna 
Mehadia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1315.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 356,17  mii lei pentru 

Cofinanţare de la bugetul local 
 

Respins prin vot 
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 realizarea obiectivului de investiţii  - 
Modernizare străzi în Comuna 
Mehadia, localităţile Mehadia şi 
Globurău, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

1316.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 26,40  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Modernizare iluminat public în 
comuna Mehadia, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 
 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1317.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 507,65  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Renovare, modernizare şi dotare cămin 
cultural localitate Plugova (imobil cu 
nr. cadastral 32512), comuna Mehadia, 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1318.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.001,80  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii - Modernizare drumuri locale 
comuna Mehadia, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1319.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 450,79  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Alimentare cu apă, canalizare 
menajeră şi staţie de epurare în 
localitatea Valea Bolvaşniţa, comuna 
Mehadia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

1320.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 350  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare localităţile Valea Bistrei, 
Zăvoi şi 23 August, Comuna Zăvoi, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

PNDL II - Cofinanţare de la bugetul 
local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1321.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 360  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare străzi în Poiana Mărului, 
comuna Zăvoi, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

PNDL II - Cofinanţare de la bugetul 
local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1322.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 860  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reparaţii, reabilitare, modernizare 

PNDR submăsura 7.6 - Cofinanţare de la 
bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 

Respins prin vot 
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Centrul Cultural Măgura nr. 117, 
Comuna Zăvoi, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

1323.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 80  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Achiziţionare tractor multifuncţional 
cu ataşamente, Comuna Zăvoi, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

PNDR submăsura 7.2 - Cofinanţare de la 
bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1324.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.154,19  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Alimentare apă şi 
canalizare cartier Bucium, comuna 
Glibova, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1325.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 950  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Plan urbanistic General (PUG), 
comuna Glibova, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respins prin vot 
 

1326.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.940,71  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Înfiinţare centru de zi 
pentru persoane vârstnice, în 
Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
Cod apel POR/414/8/3/ Creşterea 
gradului de acoperire cu servicii sociale / 
3/ Creşterea gradului de acoperire cu 
servicii sociale. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 

Respins prin vot 
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parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

dispoziţia prim-ministrului. 
 

1327.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 269,55  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizarea şi extinderea sistemului 
de iluminat public al Municipiului 
Caransebeş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
POR/300/3/1/Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, 
clădirile publice şi sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice 
mari/1/ Creşterea eficienţei energetice în 
clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a 
celor care înregistrează consumuri 
energetice mari. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1328.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 960,42  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Creşterea eficienţei energetice la 
Spitalul Contagioase şi TBC, în 
Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-
Severin. 
 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
POR/274/3/1/Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, 
clădirile publice şi sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 
 
 
 
 

mari/1/ Creşterea eficienţei energetice în 
clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a 
celor care înregistrează consumuri 
energetice mari. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

1329.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 805,26  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Eficientizarea energetică a Colegiului 
Naţional „Traian Doda” corp B, în 
Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
POR/274/3/1/Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, 
clădirile publice şi sistemele de iluminat 
public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice 
mari/1/ Creşterea eficienţei energetice în 
clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, îndeosebi a 
celor care înregistrează consumuri 
energetice mari. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1330.   Alocarea în bugetul propus pentru anul Contract de finanţare nr. 14344 din Respins prin vot 
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Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

2019 a sumei de 104,24  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Înfiinţare Sistem de Canalizare cu 
Staţie de Epurare, în localitatea 
Lăpuşnicu Mare, comuna Lăpuşnicu 
Mare, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

04.09.2015 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

 

1331.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 356,35  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare DC44, pe raza comunei 
Lăpuşnicu Mare, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Contract de finanţare nr. 1840 din 
05.03.2018 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1332.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
Cap. 1, cod 561 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.180,04  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Dognecea, judeţul 

Lucrare începută în anul 2009 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 

Respins prin vot 
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Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

 

1333.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 500  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Centru social multicultural în comuna 
Dognecea, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1334.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 200  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare drum comunal DC78, în 
satul Calina, comuna Dognecea, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1335.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 806  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare străzi comunale în 
localitatea Răcăşdia, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

SM 7.2 AFIR 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1336.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 422,87  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizarea infrastructurii rutiere în 
comuna Grădinari, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Contribuţie locală - proiect în derulare. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1337.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 50,25  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Racordare la canalizarea menajeră a 

Contribuţie locală - proiect în derulare. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 

Respins prin vot 
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gospodăriilor în comuna Grădinari, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

dispoziţia prim-ministrului. 
 

1338.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 150  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Grădinari, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Contribuţie locală - proiect în derulare. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1339.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 5.356,11  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Modernizare alimentare cu 
apă în localitatea Ocna de Fier, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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capitol / subcapitol / paragraf 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1340.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 2.400  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare modernizare drumuri: DC 
Stroş în lungime de 1,5Km, DJ586 
intravilanul localităţii Ocna de Fier cu 
o lungime de 4 Km. şi DC Paulus în 
lungime de 1 Km., în localitatea Ocna 
de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1341.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 270  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Amenajare Lac Dănila, în comuna 
Ocna de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1342.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
(CNI) 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 480  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Construire teren sport cu gazon 
artificial, în comuna Ocna de Fier, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1343.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 480  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare Centru Civic pe 
amplasamentul fostei pieţe agro-
alimentare, în comuna Ocna de Fier, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1344.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 30  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Intabulare Lac Vârtoape, comuna Ocna 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1345.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 43,331  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare şi dotare Grădiniţă şi 
Şcoală Primară, comuna Berlişte, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1346.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 67,272  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare Şcoală Gimnazială clasele 
5-8, comuna Berlişte, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 
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Deputaților și Senat 
 

1347.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 58,230  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare Grădiniţă şi Şcoală Primară 
Iam, comuna Berlişte, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1348.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 69  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Grădiniţă şi Şcoală Primară, satul 
Milcoveni, comuna Berlişte, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1349.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 43,167  mii lei 

Documentaţii 
 

Respins prin vot 
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finanţare 
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 obiectivul de investiţii – Reabilitare şi 
modernizare Bloc Specialişti, comuna 
Berlişte, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

1350.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 211,230  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Modernizare şi dotare 
Cămin cultural Rusova Nouă, comuna 
Berlişte, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1351.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 113,030  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Modernizare şi dotare 
Cămin cultural localitatea Berlişte, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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finanţare 

Motivatia respingerii 
 

senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1352.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 208,423  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Modernizare şi dotare 
Cămin cultural localitatea Milcoveni, 
comuna Berlişte, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1353.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 227  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare şi modernizare Dispensar 
uman comunal Berlişte – fonduri UE, 
comuna Berlişte, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1354.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 73  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Alimentare cu apă, branşamente în 
comuna Berlişte (loc. Iam, Milcoveni, 
Berlişte),  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect aprobat prin PNDL 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1355.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 165  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Canalizare menajeră, racorduri 
individuale în comuna Berlişte (loc. 
Iam, Milcoveni, Berlişte),  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect aprobat prin PNDL 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1356.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 450  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 

Cofinanţare proiecte 
 
Dezvoltarea UAT. 

Respins prin vot 
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Reabilitare infrastructură stradală şi 
drumuri comunale,  comuna Berlişte 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 
 
 
 
 
 
 

1357.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 295  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, localitatea Ciclova Română, 
comuna Ciclova Română,  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1358.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 90,189  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Şcoală Gimnazială, comuna Ciclova 
Română,  judeţul Caraş-Severin. 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

1359.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 77,29  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Corp 2 Primărie, comuna Ciclova 
Română,  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1360.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 449,06  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare străzi în comuna Ciclova 
Română,  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
 

1361.  Anexa nr. 3/15, Ministerul Alocarea în bugetul propus pentru anul Cofinanţare proiect – buget local. Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale 
 

2019 a sumei de 284,50  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Alimentare cu apă în localităţile Ilidia 
şi Socolari, comuna Ciclova Română,  
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

 

1362.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 442,90  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Cămin Cultural, comuna Ciclova 
Română,  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 
 

Respins prin vot 
 

1363.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul national de 
constructii de interes public sau 

Se propune alocare sumei de 65.000 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții Sală Polivalentă în 
Municipiul Deva, Județul 
Hunedoara, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naționale de Investiții. 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau social 
derulat în baza OG nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."  se finanțează cu 
precădere construirea de Săli de sport, 

Respins prin vot 
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social derulat in baza la OG 
nr.25/2001 privind infiintarea 
Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 
16/2014 

 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat 
PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Baze sportive etc. 
O sală polivalentă la nivelul 
Municipiului Deva ar reprezenta o 
creștere semnificativă a calității vieții 
pentru o populație foarte din întreaga 
regiune. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 
Cod 1324 

1364.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ 
Programul 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." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 

Se propune alocare sumei de 7.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții Construirea unui bazin de 
înot și extinderea Aqualand în 
Municipiul Deva, Județul 
Hunedoara, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naționale de Investiții. 
 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat 
PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau social 
derulat în baza OG nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."  se finanțează cu 
precădere construirea de Săli de sport, 
Baze sportive etc. 
Extinderea și modernizarea 
Aqualandului din Municipiul Deva 
reprezintă un punct foarte important pe 
agenda publică locală. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Respins prin vot 
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16/2014 din Camera Deputaților și Senat Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 
Cod 1324 

1365.  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 
15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 
33.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Dezvoltarea 
zonei turistice – Construcție telescaun 
- Domeniul schiabil Parâng, Judeţul 
Hunedoara”. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat 
PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Județul Hunedoara are unul dintre cele 
mai importante capacități de dezvoltare a 
turismului din regiune. Pentru a genera 
efecte de multiplicare în zona 
domeniului schiabil Parâng, se impune 
construcția unui telescaun. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

Respins prin vot 
 

1366.   Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 

 Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1.500 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Extinderea 
rețelei de distribuție a gazului metan în 
Satul Nalaț Vad, Oraș Hațeg, Județul 
Hunedoara. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat 
PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – 
Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

1367.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Se alocă suma de 6.003.000 lei pentru 
rețea de canalizare apă menajeră și 
stații de epurare, comuna Crăiești, 
jud. Mureș.  
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Îmbunătățirea calității vieții în mediul 
rural. 

Respins prin vot 
 

1368.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Lucrari de modernizare a iluminatului 
public – UAT, localitatea Gurghiu, 
jud. Mures, suma necesara este de 
1.100.000 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Asigurare pachet minim de servicii 
publice. 

Respins prin vot 
 

1369.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Modernizare , renovare si dotare Casa 
de Cultura Vasile Contiu, Raciu, jud. 

Casa de cultura necesita renovare si 
modernizare, fiind deteriorata. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Mures, suma necesara: 329.877 lei 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 
 

1370.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Alimentare cu energie electrica a 
Cetatii de refugiu Saschiz, jud. Mures, 
suma necesara 438.892 lei 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Punerea în valoare a patrimoniului 
construit. 

Respins prin vot 
 

1371.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Restaurare si revitalizare imobil nr. 
451 din sit rural Saschiz, jud. Mures, 
suma necesara 5.257.883,78 lei 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Crearea de facilități pe plan local. Respins prin vot 
 

1372.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Reamenajare piata centrala din sit 
rural Saschiz, jud. Mures, suma 
necesară este de 12.592.175,32 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Îmbunătățirea aspectului si creșterea 
turismului în comuna Saschiz. 

Respins prin vot 
 

1373.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Constructie locuinte sociale pentru 
tineret (ANL), orasul Iernut, jud. 
Mures, suma necesară este de  
7.000.000 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 

Construirea de locuinţe sociale – 
locuinţe cu chirie subventionată, 
destinate unor categorii de persoane 
defavorizate prevăzute de lege, cărora 
nivelul de existentã nu le permite 
accesul la o locuintă în proprietate sau 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupul PNL din Camera Deputatilor) închirierea unei locuinţe în condiţiile 
pieţei. Proiectul este inclus in strategia 
de dezvoltare durabila 2014-2020 

1374.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Amenajare pista de biciclete pe digul 
artificial de împrejmuire al orașului 
Iernut, jud. Mures, suma necesară este 
de  4.500.000 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Dezvoltarea modalităţilor de transport 
alternativ, precum si îmbunătăţirea 
infrastructurii urbane. Proiectul este 
inclus in strategia de dezvoltare durabila 
2014-2020 

Respins prin vot 
 

1375.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Retea de canalizare si bransamente in 
satul Cipau, UAT Iernut, judet Mures, 
suma necesara este de 9,771,107 lei. 
 
  Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Cresterea calitatii vietii cetatenilor, prin 
imbunatatirea apei de suprafata si 
subterana prin stoparea evacuarii directe 
a apelor uzate,precum si  reducerea 
semnificativa a poluarii apei freatice si a 
apei de suprafata în zonă.  Indicatorii 
tehnico-economici si SF aprobat prin 
HCL; avize obtinute; proiect inclus in 
strategia de dezvoltare durabila 2014-
2020; lipsa sursa de finantare pe 
fonduri europene perioada 2014-2020. 

Respins prin vot 
 

1376.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Proiectarea si executia lucrarilor de 
"Reabilitare retea de distributie apa 
potabila si canalizare in cartierul 
Mihai Eminescu Nou din orasul Iernut, 
judet Mures", suma necesara este de 
5,870,269 lei. 
 
Ioan Chirtes, senator PNL 

Cresterea calitatii vietii cetatenilor, prin 
imbunatatirea apei de suprafata si 
subterana prin stoparea evacuarii directe 
a apelor uzate,precum si  reducerea 
semnificativa a poluarii apei freatice si a 
apei de suprafata in zona. Indicatorii 
tehnico-economici si SF aprobat prin 
HCL; avize obtinute; proiect inclus in 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

strategia de dezvoltare durabila 2014-
2020; lipsa sursa de finantare pe 
fonduri europene perioada 2014-2020. 

1377.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 Extindere retea de canalizare 

menajera si reabilitare retea de apa 
potabila strada Maior Tiberius Petre, 
oras Iernut, judet Mures, suma 
necesara este de 236,828 lei 
 
  Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Cresterea calitatii vietii cetatenilor, prin 
imbunatatirea apei de suprafata si 
subterana prin stoparea evacuarii directe 
a apelor uzate,precum si  reducerea 
semnificativa a poluarii apei freatice si a 
apei de suprafata in zona.  Indicatorii 
tehnico-economici si SF aprobat prin 
HCL; avize obtinute; proiect inclus in 
strategia de dezvoltare durabila 2014-
2020; lipsa sursa de finantare pe 
fonduri europene perioada 2014-2020. 

Respins prin vot 
 

1378.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Modernizare si eficentizare sistem de 
iluminat public in com. Saschiz, jud. 
Mures, suma necesară este de  
3.173.021,36 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Crearea unui cadru de siguranță și 
accesibilitate pe timpul nopții. 

Respins prin vot 
 

1379.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Retea de canalizare menajeră și stații 
de epurare în com. Saschiz, jud. 
Mureș. Suma necesară este de  
9.859.562,99 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Îmbunătățirea condiților de trai și 
atragerea tinerilor in localitate. 

Respins prin vot 
 

1380.  Ministerul Dezvoltării Extindere alimentare cu apa in com. Cresterea și îmbunătățirea calitatii apei Respins prin vot 
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/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
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finanţare 
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Regionale, Anexa 3/15. Saschiz, jud. Mures, suma necesara 
este de  6.169.787 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

potabile  

1381.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Reabilitare pod Iopugaz, loc. Saschiz, 
jud. Mureș. Suma necesară este 
1.195.090 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor 

Condiții de transport și fluidizare a 
traficului. 

Respins prin vot 
 

1382.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

- Dezvoltare turistică al brațulului 
Borcea Călărași – Port Turistic de 
agrement  valoare 83.782 mii lei fără 
TVA. 

 
Senator Răducu Filipescu, PNL 
Grupurile PNL din Senat şi Camera 
Deputaţilor 

Protecție împotriva fenomenelor meteo 
periculoase, zonă inundabilă, precum și 
o măsură de dezvoltare a economiei în 
zonă 
 

Respins prin vot 
 

1383.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Reabilitare si modernizare str.Grivita. 
Valoare totala investitie : 10.592 mii 
lei, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi. 
Senator Răducu Filipescu, PNL 
Grupurile PNL din Senat şi Camera 
Deputaţilor 

 

Starea actuală a străzii prezintă multiple 
inconveniente asupra deplasării 
autovehiculelor şi pietonilor, fiind o 
arteră principală care strțbate 
longitudinal municipiul Călărași 
 

Respins prin vot 
 

1384.   Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

 Alocarea în bugetul propus pentru 
anul 2019 a sumei de 165  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 

Cofinanţare măsura 7.6. 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

investiţii – Reabilitare Cămin Cultural, 
comuna Bănia,  judeţul Caraş-Severin. 
 Autor: Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 
 

dispoziţia prim-ministrului. 
 

1385.   Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

. 
 Alocarea în bugetul propus pentru 
anul 2019 a sumei de 85  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare Cămin Cultural, sat 
Gârbovăţ, comuna Bănia, judeţul 
Caraş-Severin. 
  
Autor: Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 
 

Cofinanţare măsura 7.6. 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului 

Respins prin vot 
 

1386.   Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

 Alocarea în bugetul propus pentru 
anul 2019 a sumei de 1.250  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Construire drumuri 
forestiere, comuna Bănia,  judeţul 
Caraş-Severin. 
  
Autor: Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 

Cofinanţare măsura 4.3. 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la 
dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 
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PNL din Camera Deputaților și 
Senat 
 

1387.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
6.989.303 RON cu TVA, pentru 
realizarea obiectivului ,,Centru de 
Recuperare Balneo-Ștei”, din orașul 
Ștei, județul Bihor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: PNL Cornel POPA, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectivul investiției ,,Centru de 
Recuperare Balneo-Ștei” îl constituie 
reabilitarea clădirii cu suprafața 
construită de 727.13 mp, având regim de 
înălțime P+3E, situată în orașul Ștei, Str. 
Aleea Sportului, Nr. CAD 50740. În 
proximitatea clădirii menționate se află 
un foraj de apă geotermală cu proprietăți 
curabile, drept urmare autoritățile locale 
vor să fructifice această resursă naturală 
prin reabilitarea construcției menționate 
mai sus. 
A fost depus studiul de prefezabilitate 
împreună cu localitatea Hajdudorog din 
Ungaria, prin programul de finanțare 
România-Ungaria, cota aferentă 
primăriei orașului Ștei fiind de 
6.989.303 RON cu TVA. 
 
Sursa de finanţare:  
Din Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice pe 
anul 2019, prin PROGRAMUL 
Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Oradea pentru 
granița România-Ungaria – 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
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Programul Interreg V-a România-
Ungaria. 
 

1388.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune suplimentarea sumei de 
2.000.000 lei pentru “Elaborare studiu 
de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
construirea unui aeroport internaţional 
în zona Galați-Brăila  
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– Senator 
PNL 
Grupul parlamentar ale PNL Senat 

Consiliul Judeţean Galaţi a comandat în 
anul 2018 un studiu de oportunitate în 
vederea înfiinţării unui aeroport 
internaţional în judeţul Galaţi, din care 
reiese necesitatea demarării acestui 
proiect datorită faptului că poziţia 
geografică a judeţelor Galaţi și Brăila în 
relaţie cu Republica Moldova şi Ucraina 
reprezintă un factor decisiv în 
gestionarea fluxurilor de circulaţii 
generate în prezent şi/sau care vor fi 
generate prin amplasarea acestui viitor 
aeroport zona Galați-Brăila.  
Necesitatea construirii unui aeroport în 
zona Galaţi - Brăila este dată şi de 
atragerea investitorilor şi de dezvoltarea 
sectorului de business din cea de-a doua 
aglomeraţie urbană ca mărime după 
Bucureşti, cu aproximativ 450.000 
locuitori. Astfel, aeroportul ar facilita 
integrarea unor noi proiecte majore de 
infrastructură sau aflate în diferite stadii 
de implementare (podul peste Dunăre, 
platforma multimodală, Parcul Industrial 
etc.). 
 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării regionale și Administrației 
Publice 

1389.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune suplimentarea sumei de 
4.000.000 lei pentru construcția unei 
săli de sport și reamenajarea unor 
corpuri de clădire  la Colegiul Național 
,,Vasile Alecsandri” din Galați 
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– Senator 
PNL 
Grupul parlamentar ale PNL Senat 

Liceul“Vasile Alecsandri” a intrat în 
circuitul școlilor afiliate la UNESCO; în 
această ordine de idei, aici, s-au 
desfășurat lucrările Simpozionului 
Național“VasileAlecsandri”. Cadre 
didactice sunt prezente la toate 
manifestările UNESCO din România și 
chiar din străinătate. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării regionale și Administrației 
Publice 
 

Respins prin vot 
 

1390.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa nr. 3/15/02 
Capitolul 70.01 
Titlul 4 
Articolul 30 

În Anexa nr. 3/15/02 se aprobă 
suplimentarea sumei de 700.000 mii 
lei, credite  bugetare,  la  capitolul  
50.01  ”Cheltuieli - Buget de Stat”, 
titlul 40 ”Subvenții”, articolul 30 
”Transferuri interne”, concomitent cu 
modificarea corespunzătoare a 
Anexelor nr. 3/61/26, 3/61/27.” 
 
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Propun suplimentarea bugetului alocat 
pentru Programul pentru construcție de 
locuințe sociale cu 700 de milioane de 
lei. Locuințele publice reprezintă sub 2% 
din fondul imobiliar, sunt insuficiente și 
nu satisfac cererea, așa cum reiese din 
listele de așteptare pentru închirierea de 
locuințe sociale. La Cluj, anul trecut s-au 
acordat doar 10 locuințe sociale. Astfel, 
putem constata eșecul privatizării în 
domeniul locuirii. În 2014, rata de 
supraaglomerare a României a fost de 
52,3%, cea mai mare dintre țările UE, 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

depășind de trei ori media de 16,9%. 
Piața de închiriere de locuințe este, în 
mare parte, neoficială și dereglementată. 
 
Alocarea suplimentară poate fi realizată 
prin transferarea banilor de la achiziții 
militare și de la Serviciul Român de 
Informații.  
 
Conform MDRAP, sunt cel puțin 81 de 
mii de familii care au solicitat locuințe 
sociale, iar 4101 familii sunt în risc de 
evacuare și demolare. Nevoia reală este 
însă mult mai mare decât cea raportată, 
ceea ce face urgentă alocarea unei sume 
mai mari decât cea prevăzută inițial în 
buget. 
 
Sursa  de  finanțare:  
Anexa   nr. 3/18 bugetul Ministerului 
Apărării Naționale, titlul 13 ”Active 
nefinanciare” 
Anexa nr. 3/31 bugetul Serviciului 
Român de Informații, titlul 1 „Cheltuieli 
de personal” 

1391.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 2.000 mii lei pentru 
realizarea documentației referitoare la 

La 20 de ani de la intrarea în Patrimoniul 
mondial UNESCO, cetățile dacice din 
Munții Orăștiei nu au clarificată situația 
juridica a terenurilor, nu au PUZ iar 

Respins prin vot 
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Articolul din lege / anexa / 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

PUZ-ul  cetăților dacice din Munții 
Orăștiei și al Cetății Sighișoara, 
patrimoniu UNESCO. 
 
Autori: 
Deputat Palăr Ionel – PNL 
Senator Pereș Alexandru – PNL 
Deputat Moldovan Sorin-Dan - PNL 
Deputat Sorin Lazăr – PSD 
Deputat Simion Eduard Lucian – PSD 
Deputat Dobrovici-Bacalbașa Nicolae 
- PSD 
 

PUG-urile nu sunt finalizate, ceea ce 
face imposibilă calificarea pentru 
finantarea proiectelor cu fonduri 
europene  pentru conservare și cercetare 
arheologică. In aceiasi situatie este si 
Cetatea Sighișoara care nu are PUZ si 
PUG – ul este in lucru , ceea ce face 
imposibilă stabilirea unui regulament 
local  de urbanism. 
 
 
 
Sursa de finanțare: suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice cap 
70.01 “ Locuinte servicii si dezvoltare 
publica “ prin diminuarea cu suma de 
2.000   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 
 

1392.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Budeşti 
–Fînaţe, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Suma este necesară deoarece corpul de 
clădire al şcolii nu dispune de un grup 
sanitar conform. 
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

 
Grupurile  parlamentare  

USR  
 

creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 
 
 

1393.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară  
Ţăgsoru, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Național de Dezvoltare Locală 
1394.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Budeşti 
–Fînaţe, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1395.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Petriş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

Grupurile parlamentare USR 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de 
la Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 

1396.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Bozieş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
 Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1397.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar - Şcoala Primară Chiraleş, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1398.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazia 
Sîngeorzu  Nou, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1399.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Vermes, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1400.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Cuşma, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Fonduril se scad d la  AEP , capitolul 
Alte srvicii publice genrale din  
Titlul XI Alte chltuieli,  
Art. Finantarea partidelor politice 

Respins prin vot 

1401.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Visuia, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 

1402.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară 
Dimitrie Cojocaru Slătiniţa, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
 

Respins prin vot 

1403.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu program 
normal - Mogoşeni, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
  

1404.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu program 
normal  Nr.2 – Sîngeorz Băi, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
 

Respins prin vot 

1405.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu program 
normal Izvor II Parva, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Dezvoltare Locală 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 
 

Grupurile parlamentare USR 

Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 

1406.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Case 
Parva, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. Fondurile 
se scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 

Respins prin vot 

1407.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Primară Nr. 2 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Izvor Parva , jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1408.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala Gimnazială 
Şieu Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 



1079 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1409.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Şcoala  Primară 
Hălmăsău, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1410.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei, pentru finanţarea obiectivului  
Grup sanitar  -  Grădiniţă cu Program 
Normal nr.2 Tiha Bîrgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 
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publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1411.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  
50 000 000 lei pentru reabilitarea 
clădirii principale a Colegiului 
Național “Liviu Rebreanu” Bistrița , 
jud. Bistriţa-Năsăud. 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru reabilitarea clădirii principale a 
Colegiului Național “Liviu Rebreanu” 
Bistrița , jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1412.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  
25 000 000 lei pentru reabilitarea 
Ansamblului arhitectural “Sugălete”, 
Bistrița, Piața Centrală, jud. Bistriţa-
Năsăud. 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru reabilitarea Ansamblului 
arhitectural “Sugălete”, Bistrița, Piața 
Centrală, jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 

Respins prin vot 
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finanţare 
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publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1413.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală  

Se propune alocarea sumei de 5 000 
000 lei pentru reabilitarea şi 
modernizarea Grădiniţei  cu Program 
Prelungit  “Dumbrava Minunată”, 
Bistrița, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 4 , 
jud. Bistriţa-Năsăud. 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Grădiniţei  cu Program Prelungit  
“Dumbrava Minunată”, Bistrița, str. 
Ecaterina Teodoroiu nr. 4 , jud. Bistriţa-
Năsăud.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De Dezvoltare 
Locală  -  Anexa nr. 3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1414.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 50 000 
lei în vederea introducerii rețelei de 
apă  în Școala Gimnazială Figa, jud. 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru introducerea  rețelei de apă  în 

Respins prin vot 
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Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Școala Gimnazială Figa, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1415.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 300.000 
lei pentru amenajarea terenului de 
sport din cadrul Liceului Tehnologic 
Agricol Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud.   
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupul parlamentar USR 
 

Se solicită admiterea amendamentului  
în vederea alocării fondurilor necesare 
pentru  amenajarea terenului de sport din 
cadrul Liceului Tehnologic Agricol 
Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Sursa : Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1416.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru amenajarea 
terenului de sport din cadrul Scolii 

Sursa : Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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finanţare 
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Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul 
Naţional De Dezvoltare Locală 

Gimnaziale Dorolea  
 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică, 
din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1417.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
7.138,501 lei pentru modernizarea 
completă a celor 84 locuri de joacă din 
Municipiul Craiova, județul Dolj.  
 
Autor: Grupurile Parlamentare ale 
USR din Camera Deputaților și 
Senatului 

În anul 2018, mai mulți copii au fost 
răniți grav la locurile de joacă din 
Craiova, transformate în adevărate 
pericole pentru copii. De asemenea, au 
fost sesizate mai multe nereguli de către 
cetățeni la locurile de joacă, probleme 
care nu s-au remediat. Este necesară 
așadar modernizarea, dotare cu aparate 
moderne și sigure, a tuturor locurilor de 
joacă din Municipiul Craiova.  
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

Respins prin vot 

1418.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Argetoaia, în 
localitatea Argetoaia, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Argetoaia, județul 

Respins prin vot 
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Parlamentar USR. Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1419.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Amărăștii de Jos, 
în localitatea Amărăștii de Jos, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 

Respins prin vot 
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Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

 
Centrul Comunitar Amărăștii de Jos, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie și 
risc de sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea copiilor, 
tinerilor și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1420.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Băilești, în 
localitatea Băilești, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 

Respins prin vot 
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persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Băilești, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1421.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bechet, în 
localitatea Bechet, Județul Dolj, 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 

Respins prin vot 
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 obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bechet, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 

1422.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bîrca, în 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 

Respins prin vot 
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localitatea Bîrca, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bîrca, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1423.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Se propune alocarea sumei de Centrele Comunitare sunt vitale în Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bistreț, în 
localitatea Bistreț, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bistreț, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
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1424.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Calafat, în 
localitatea Calafat, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Calafat, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 

Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1425.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Călărași, în 
localitatea Călărași, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Călărași, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1426.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Celaru, în 
localitatea Celaru, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Celaru, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
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incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1427.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Cetate, în 
localitatea Cetate, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Cetate, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
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servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1428.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Ciupercenii Noi, 
în localitatea Ciupercenii Noi, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Ciupercenii Noi, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie și 
risc de sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea copiilor, 
tinerilor și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 

Respins prin vot 
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Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1429.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Dăbuleni, în 
localitatea Dăbuleni, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Dăbuleni, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 

Respins prin vot 
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modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1430.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Daneți, în 
localitatea Daneți, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Daneți, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 

Respins prin vot 
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Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1431.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Galicea Mare, în 
localitatea Galicea Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Galicea Mare, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 

Respins prin vot 
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și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1432.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Leu, în localitatea 
Leu, Județul Dolj, obiectivul general al 
proiectului constând în reducerea 
numărului persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Leu, județul Dolj, are 
rolul de a reduce numărul persoanelor 
aflate în sărăcie și risc de sărăcie, prin 

Respins prin vot 
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programe care vor asigura formarea și 
dezvoltarea copiilor, tinerilor și adulților 
din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1433.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Maglavit, în 
localitatea Maglavit, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Maglavit, județul 

Respins prin vot 
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Parlamentar USR. Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1434.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Malu Mare, în 
localitatea Malu Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 

Respins prin vot 
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Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

 
Centrul Comunitar Malu Mare, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1435.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Moțăței, în 
localitatea Moțăței, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 

Respins prin vot 
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persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Moțăței, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1436.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Ostroveni, în 
localitatea Ostroveni, Județul Dolj, 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 

Respins prin vot 
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 obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Ostroveni, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1437.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Administrației Publice 
 
 

Centrului Comunitar Plenița, în 
localitatea Plenița, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Plenița, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

1438.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Podari, în 
localitatea Podari, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Podari, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Publice. 
 

1439.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Poiana Mare, în 
localitatea Poiana Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Poiana Mare, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 

/ grupa / titlul / articol / 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1440.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Rast, în 
localitatea Rast, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Rast, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / paragraf 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1441.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Sadova, în 
localitatea Sadova, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Sadova, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1442.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Segarcea, în 
localitatea Segarcea, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Segarcea, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor asigura 
formarea și dezvoltarea copiilor, tinerilor 
și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 

Respins prin vot 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1443.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Valea Stanciului, 
în localitatea Valea Stanciului, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai mare 
nivel din Uniunea Europeană, iar 
depopularea masivă orașele mici și 
comunele din județul Dolj aflându-se 
într-o degradare continuă, fără nicio 
perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Valea Stanciului, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie și 
risc de sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea copiilor, 
tinerilor și adulților din comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 
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Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivatia respingerii 
 

comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați, care oferă servicii sociale, 
servicii de asistență medicală, servicii 
interactive, precum și un micro-
incubator de afaceri. Toate acestea 
conduc la dezvoltarea comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 
 

1444.  MDRAP - se creditează 
capitolul “Programul național 
privind creșterea performanței 
energetice la blocurile de 
locuințe”, derulat conform 
O.U.G. nr. 18/2009 privind 
creșterea performanței 
energetice a blocurilor de 
locuințe 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei sau în 
baza necesităților deja calculate, pentru 
continuarea implementării programelor 
locale privind creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe 
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 
18/2009 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați Romania 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI 
Situația extraordinară prevăzută de art. 
115 alin. (4) din Constituția României, 
republicată, constă în necesitatea 
reducerii consumului de energie pentru 
încălzirea blocurilor de locuințe, în 
condițiile asigurării și menținerii 
climatului termic interior în apartamente, 
prin promovarea de programe integrate 
Planului național de eficiență energetică. 
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind eficiența energetică la 
utilizatorii finali și serviciile energetice 
și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a 
Consiliului prevede, printre altele, ca 
statele membre să ia toate măsurile 

Respins prin vot 
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pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la utilizatorii finali și 
stabilirea unei ținte naționale de 
minimum 9% privind economiile de 
energie pentru al 9-lea an de aplicare a 
directivei. 
Reducerea consumului de energie pentru 
încălzirea blocurilor de locuințe are ca 
efecte reducerea costurilor de întreținere 
cu încălzirea, diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice, prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
creșterea independenței energetice, prin 
reducerea consumului de combustibil 
utilizat la prepararea agentului termic 
pentru încălzire, precum și ameliorarea 
aspectului urbanistic al localităților. 
Totodată, prin adoptarea măsurilor 
precizate inclusiv în ordonanță se va 
realiza susținerea creșterii economice și 
contracararea efectelor negative pe care 
criza financiară internațională actuală le 
poate avea asupra sectorului energetic și 
al construcțiilor, inclusiv prin utilizarea 
resurselor energetice naționale. Prin 
continuarea aplicării prevederilor 
ordonanței, pe termen scurt și mediu, se 
degrevează bugetul statului de 
cheltuielile cu combustibilul utilizat, se 
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reduc cheltuielile cu intreținerea 
blocurilor de locuințe prin reducerea 
facturilor cu încălzirea, se asigură 
susținerea operatorilor economici din 
domeniul construcțiilor și se creează noi 
locuri de muncă.  
SURSA DE FINANȚARE:  

2. 250 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 
53.01 - Cecetare fundamentala si 
cercetare dezvoltare - Program 4. 
Actiuni suport pentru cresterea 
eficientei si valorificarea 
cercetarii stiintifice 

250 mii lei - Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol Autoritati publice 
si actiuni externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior Centenar 
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Anexa nr. 8 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/17 MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

1.  Anexa nr.3/17 /02 Ministerul Justiției/ 
Capitol 5000, Grupa 10, Titlul I Cheltuieli 
de personal  
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /02 
Ministerul Justiţiei/ Capitolul 
5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu 
suma de 65.000 mii lei în vederea 
finanţării a 500 de posturi din 
schema de personal a serviciilor de 
probaţiune. 
 
Autori: 
Dep. Gabriel Andronache 
Dep. Ioan Cupșa 
Dep. Cătălin Predoiu 
Dep. Valeria Schelean Șomfelean 
Dep. Cristina Trăilă 
Dep. Vasile Varga 
Senator Laura – Iuliana Scântei 
Senator Alina - Ștefania Gorghiu 
Senator Nicoleta Pauliuc 
Senator Daniel Fenechiu 
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 2019, cunoscându-
se faptul că ulterior asigurării 
finanţării urmează procesul de 
ocupare a locurilor prin 
concursuri publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 65.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 
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Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 
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Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

2.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /02 
Ministerul Justiţiei/ Capitolul 
5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu 
suma de 17.696 mii lei în vederea 
achitării sumelor restante pentru 
plata retroactiva a unor drepturi 
pentru grefieri, ca efect al calculului 
greșit al salariilor, pentru perioada 
aprilie 2015-iunie 2018.  
 
Autor: 
Dep. Ioan CUPȘA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Este nevoie de plata sumelor 
restante pentru plata retroactiva a 
unor drepturi pentru grefieri, ca 
efect al calculului greșit al 
salariilor, pentru perioada aprilie 
2015-iunie 2018, (176.961.630 
lei)  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 17.696 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 
 

 

3.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /02 
Ministerul Justiţiei/ Capitolul 
5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu 
suma de 3.498  mii lei pentru 
prevederea in buget a sumelor 
necesare promovării în grad/treaptă 
superioară sau din studii medii în 
studii superioare. 
 
Autor: 

Prevederea în buget a sumelor 
necesare promovării în 
grad/treaptă superioară sau din 
studii medii în studii superioare, 
(34.987.342 lei) 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 3.498  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
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crt. 

Articolul din 
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Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Dep. Ioan CUPȘA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 
 

4.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /02 
Ministerul Justiţiei/ Capitolul 
5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu 
suma de 10.693 mii lei pentru 
suplimentarea schemelor de 
personal cu 250 posturi de grefier in 
acest an, în total 1000 în următorii 4 
ani pentru a se ajunge la dezideratul 
de 2 grefieri la un 
judecător/procuror, în prezent avem 
7629 grefieri la 4239 judecători 
(instante) și 2041 grefieri la 2973 
procurori (parchete) 
 
Autor: 
Dep. Ioan CUPȘA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suplimentarea schemelor de 
personal cu 1000 posturi de 
grefier, pentru a se ajunge la 
dezideratul de 2 grefieri la un 
judecător/procuror, in prezent 
avem 7629 grefieri la 4239 
judecători (instanțe) și 2041 
grefieri la 2973 procurori 
(parchete). Impact financiar 
7.129.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu suma de 10.693 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 
 

 

5.  Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /02 
Ministerul Justiţiei/ Capitolul 

Investiţiile în construirea de noi 
penitenciare sau modernizarea 
unor spaţii care pot avea cu 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 01 
Construcţii cu suma de 35.000 mii 
lei în vederea realizării de investiţii 
noi pentru construirea de noi spaţii 
pentru detenţie sau modernizarea 
unor spaţii cu destinaţia de 
penitenciar.  
 
Autori: 
Dep. Gabriel Andronache 
Dep. Ioan Cupșa 
Dep. Cătălin Predoiu 
Dep. Valeria Schelean Șomfelean 
Dep. Cristina Trăilă 
Dep. Vasile Varga 
Senator Laura – Iuliana Scântei 
Senator Alina - Ștefania Gorghiu 
Senator Nicoleta Pauliuc 
Senator Daniel Fenechiu 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

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 35.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE  
TITLUL VII- ALTE CHELTUIELI 
– CREDITE ANGAJAMENTE 

6.  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Ministerul Justiției Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 17 / 02 
Ministerul Justiției cu suma de 
40.000 mii lei, în vederea majorării  
onorariilor cuvenite avocaților 
pentru prestarea serviciilor de 

Pentru o bună și corectă finanțare 
a serviciilor de asistență judiciară 
se impune majorarea, de urgență, 
a onorariilor pentru aceste 
servicii.  
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

asistență judiciară în materie 
penală, în cadrul sistemului de 
ajutor public judiciar, a serviciilor 
de asistență judiciară și 
extrajudiciară, precum și pentru 
asigurarea serviciilor de asistență 
judiciară privind accesul 
internațional la justiție în materie 
civilă și cooperarea judiciară 
internațională în materie penală 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanțare:  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI   

7.  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Ministerul Justiției Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 17 / 02 
Ministerul Justiției cu suma de 
10.000 mii lei, în vederea majorării  
tarifelor pentru servicii de traduceri 
judiciare. 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 

De 10 ani, adică din anul 2009, 
tarifele pentru traduceri judiciare 
efectuate de traducători autorizați 
nu au mai fost indexate sau 
majorate. Pentru acest motiv, 
traducătorii autorizați refuză să 
mai presteze astfel de servicii. Se 
impune, de urgență, alocarea de 
sume suplimentare, în vederea 
indexării acestor tarife. 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanțare: Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI   
 

8.  Ministerul Justiției  
Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.3. Coordonarea sistemului 
penitenciar 
3.3.1. Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii sistemului penitenciar 
 

Se propune alocarea sumei de 22500 
mii lei pentru construcţia unui nou 
penitenciar care va fi construit în 
afara municipiului Timişoara, 
județul Timiș.  
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean, deputat Grupul 
parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru mutarea 
şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara în 
scopul  dezvoltării infrastructurii 
sistemului administrației 
penitenciare în conformitate cu 
prevederile legale și normele 
europene de detenție pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
detenție ale persoanelor private 
de libertate. 
 
Sursa de finanţare: - de la bugetul 
de stat alocat Ministerului 
Justiției mărit cu 6,4%  
 

 

9.  Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17  
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol 01/ art. 
01/ alin./ 01 
Salarii de bază 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 20.000 mii lei pentru 
dublarea posturilor din cadrul ANC, 
în interesul statului și al românilor 
care solicită redobândirea cetățeniei 

În momentul de față, în cadrul 
ANC, programările românilor 
care depun dosarele de 
redobândire a cetățeniei se fac 
online, pentru 4 zile din 
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 române. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  
 
 

săptămână, în limita a 400 de 
solicitanți pe zi. Acest număr este 
insuficient și nu răspunde 
necesităților reale. ANC este o 
instituție strategică. Interesul 
statului român și al românilor 
care solicită redobândirea 
cetățeniei este ca ANC să 
funcționeze la maximă capacitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Justiției, prin 
redistribuirea fondurilor din alte 
capitole bugetare  
 

10.  Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17 
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol 01/ 
CHELTUIELI DE PERSONAL 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru trimiterea unui 
magistrat de legătură în Italia, de 
către partea română. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

La momentul actual, în Italia 
există 2.703 deținuți români, 
reprezentând un procent de 
13,61% din întreaga populație 
străină deținută. Cu toate 
eforturile organizatorice și 
operaționalitatea ministerelor, 
există situații în care transferul 
deținuților devine un proces 
dificil. Către statul român se fac 
aproximativ 100 de transferuri pe 
an iar acest număr este în 
scădere. Au fost 90 de transferuri 
în anul 2014, 110 în anul 2015, 89 
în anul 2016 și 36 doar în prima 
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Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 
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Sursa de finanţare 
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(numai pentru comisii) 

jumătate a anului 2017, ceea ce 
înseamnă aproximativ 70 de 
persoane până la sfârșitul anului. 
Trimiterea în Italia a unui 
magistrat, de către partea 
română, ar relansa schimbul de 
informații și ar accelera 
procedurile bilaterale ale acestor 
cazuri de transfer. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerul Justiției, prin 
redistribuirea fondurilor din alte 
capitole bugetare 
 

11.  Anexa nr. 3 /17 /17 Ministerul 
Justiţiei/TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /17 
Ministerul Justiţiei/TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 
cu suma de 25.000 mii lei în vederea 
accelerării procesului de 
informatizare a instanțelor de 
judecată.  
 
Autori: 
Senator Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania GORGHIU 

O bună administrare a justiției 
presupune adecvarea mijloacelor 
aflate la dispoziția instanțelor 
pentru efectuarea și comunicarea 
actelor de procedură cât și pentru 
asigurarea cât mai facilă a 
accesului părților la dosarul 
dedus activității de judecată. De 
aceea considerăm necesară 
alocarea sumei de 25.000 mii lei 
cu destinația specială prevăzută 
în amendament. 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02/ 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Senator Nicoleta PAULIUC 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN 
ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 
55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

12.  Ministerul Justiției 
Anexa3/17/02 
Capitol 5001/Grupa71/Titlul 
XIII/Articol01/Alineat01 

Alocarea sumei de 27.000 mii lei 
pentru reabilitarea Palatului de 
Justiție din Sibiu  
 
Dep. Dan Barna, USR 

În septembrie 2019 se vor împlini 
opt ani de când Palatul Justiției 
din Sibiu, situat pe bulevardul 
Victoriei, a intrat în lucrări de 
reabilitare. Pentru finalizarea 
lucrărilor este nevoie de 
aproximativ 27.000 mii lei. 
Tribunalul Sibiu și Judecătoria 
Sibiu funcționează de 8 ani în 
spații improprii desfășurării 
actului de justiție. În prezent, cele 
două instituții funcționează într-o 
clădire transferată în 
administrare, pentru o perioadă 
de 5 ani, de la Ministerul Apărării 
Naționale la Ministerul Justiției. 
În mai 2019 expiră acest termen, 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

situația viitoare a celor instituții 
fiind incertă. Lucrările de 
reabilitare sunt de maximă 
importanță, având în vedere și 
faptul că Palatul de Justiție este o 
clădire de patrimoniu.  
/ 
Sursa de finanțare: 
Ministerul Justiției 
Anexa3/17/02 
Capitol 5001/Grupa71/Titlul 
XIII/Articol01/Alineat01 

13.  Anexa 3/17/27, pg. 19 din 46, cod program 
654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 6801 ” ASIGURARI SI 
ASISTENTA SOCIALA” 

Suma de 4.784 se înlocuiește cu 
suma de 7.749 la rubrica credite de 
angajament, iar suma de 4.784 se 
înlocuiește cu suma de 7.749. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor conditii 
corespunzatoare de viata pentru 
persoanele private de libertate, 
care sa corespunda cerintelor 
impuse de Uniunea Europeana 
este necesară o creștere a sumelor 
alocate Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

 

14.  Anexa 3/17/27, pg. 20 din 46, cod program Suma de 35.443 se înlocuiește cu Este nevoie de suplimentarea  
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 5008 ” FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE” 

suma de 35.574 la rubrica credite de 
angajament. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

sumei necesare asigurării 
cofinanțării pentru obținerea 
fondurilor externe 
nerambursabile. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

15.  Anexa 3/17/27, pg. 20 din 46, cod program 
654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 610858” TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020” 

Suma de 35.443 se înlocuiește cu 
suma de 35.574 la rubrica credite de 
angajament. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Este nevoie de suplimentarea 
sumei necesare asigurării 
cofinanțării pentru obținerea 
fondurilor externe 
nerambursabile. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

 

16.  Anexa 3/17/27, pg. 18 din 46, cod program 
654 ”COORDONAREA SISTEMULUI 
PENITENCIAR” 

Suma de 1.393.177 se înlocuiește cu 
suma de 1.852.367 la rubrica credite 
de angajament, iar suma de 

Pentru asigurarea unor conditii 
corespunzatoare de viata pentru 
persoanele private de libertate, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

1.314.506 se înlocuiește cu suma de 
1.777.267. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

care sa corespunda cerintelor 
impuse de Uniunea Europeana 
este necesară o creștere a sumelor 
alocate Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 
 

17.  Anexa 3/17/27, pg. 18 din 46, cod program 
654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 6101 ”ORDINE PUBLICĂ ȘI 
SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” 

Suma de 1.352.950 se înlocuiește cu 
suma de 1.844.618 la rubrica credite 
de angajament, iar suma de 
1.309.722 se înlocuiește cu suma de 
1.769.518. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor conditii 
corespunzatoare de viata pentru 
persoanele private de libertate, 
care sa corespunda cerintelor 
impuse de Uniunea Europeana 
este necesară o creștere a sumelor 
alocate Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Finanțarea partidelor politice. 
 

18.  Anexa 3/17/02 – Ministerul Justiției, 
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si alineate pe 
anii 2016-2021 (sume alocate din bugetul 
de stat) 

Solicit suma de 980 milioane lei, în 
plus, la bugetul Ministerului 
Justiției, necesară plății drepturilor 
salariale restante (din anul 2015) 
pentru judecători, personal 
auxiliar și personal conex.  
 
(Zamfir Daniel, senator ALDE, 
Circumscripția  Electorală nr.08, 
Brașov) 
 

Starea de subfinantare a 
sistemului judiciar, neplata 
drepturilor salariale restante din 
2015, inechitatile din sistemul de 
salarizare, refuzul puterii 
executive de a renunta la 
parghiile financiare privind 
instantele judecatoresti, 
contestarea tot mai frecventa a 
celor mai importante elemente 
privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, eveniment fara 
precedent pentru sistemul judiciar 
din Romania, a determinat 
anumite blocaje ale activitati 
judiciare. In consecinta solicitam 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Justitiei necesara 
platii drepturilor restante pentru 
judecatori, personal auxiliar si 
personal conex. 

 

19.  Ministerul Justiției 
Anexa3/17/02 
Capitol 5001/Grupa71/Titlul 
XIII/Articol01/Alineat01 

Alocarea sumei de 27.000 mii lei 
pentru reabilitarea Palatului de 
Justiție din Sibiu  
 
Dep. Dan Barna, USR 

În septembrie 2019 se vor împlini 
opt ani de când Palatul Justiției 
din Sibiu, situat pe bulevardul 
Victoriei, a intrat în lucrări de 
reabilitare. Pentru finalizarea 
lucrărilor este nevoie de 
aproximativ 27.000 mii lei. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Tribunalul Sibiu și Judecătoria 
Sibiu funcționează de 8 ani în 
spații improprii desfășurării 
actului de justiție. În prezent, cele 
două instituții funcționează într-o 
clădire transferată în administrare, 
pentru o perioadă de 5 ani, de la 
Ministerul Apărării Naționale la 
Ministerul Justiției. În mai 2019 
expiră acest termen, situația 
viitoare a celor instituții fiind 
incertă. Lucrările de reabilitare 
sunt de maximă importanță, având 
în vedere și faptul că Palatul de 
Justiție este o clădire de 
patrimoniu.  
/ 
Sursa de finanțare: 
Ministerul Justiției 
Anexa3/17/02 
Capitol 5001/Grupa71/Titlul 
XIII/Articol01/Alineat01 

20.  Anexa 3/17/27, pg. 18 din 46, cod program 
654 ”COORDONAREA SISTEMULUI 
PENITENCIAR” 

Suma de 1.393.177 se înlocuiește cu 
suma de 1.852.367 la rubrica credite 
de angajament, iar suma de 
1.314.506 se înlocuiește cu suma de 
1.777.267. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor conditii 
corespunzatoare de viata pentru 
persoanele private de libertate, 
care sa corespunda cerintelor 
impuse de Uniunea Europeana 
este necesară o creștere a sumelor 
alocate Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

21.  Anexa 3/17/27, pg. 18 din 46, cod program 
654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 6101 ”ORDINE PUBLICĂ ȘI 
SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” 

Suma de 1.352.950 se înlocuiește cu 
suma de 1.844.618 la rubrica credite 
de angajament, iar suma de 
1.309.722 se înlocuiește cu suma de 
1.769.518. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor conditii 
corespunzatoare de viata pentru 
persoanele private de libertate, 
care sa corespunda cerintelor 
impuse de Uniunea Europeana 
este necesară o creștere a sumelor 
alocate Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

 

22.  Anexa 3/17/27, pg. 19 din 46, cod program 
654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 6801 ” ASIGURARI SI 
ASISTENTA SOCIALA” 

Suma de 4.784 se înlocuiește cu 
suma de 7.749 la rubrica credite de 
angajament, iar suma de 4.784 se 
înlocuiește cu suma de 7.749. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor conditii 
corespunzatoare de viata pentru 
persoanele private de libertate, 
care sa corespunda cerintelor 
impuse de Uniunea Europeana 
este necesară o creștere a sumelor 
alocate Administrației Naționale a 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

23.  Anexa 3/17/27, pg. 20 din 46, cod program 
654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 5008 ” FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE” 

Suma de 35.443 se înlocuiește cu 
suma de 35.574 la rubrica credite de 
angajament. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR  

Este nevoie de suplimentarea 
sumei necesare asigurării 
cofinanțării pentru obținerea 
fondurilor externe 
nerambursabile. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

 

24.  Anexa 3/17/27, pg. 20 din 46, cod program 
654 ”Coordonarea sistemului penitenciar”, 
cod indicator 610858” TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020” 

Suma de 35.443 se înlocuiește cu 
suma de 35.574 la rubrica credite de 
angajament. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Este nevoie de suplimentarea 
sumei necesare asigurării 
cofinanțării pentru obținerea 
fondurilor externe 
nerambursabile. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 
 

25.  Anexa 3/17 Ministerul Justiţiei Se alocă suma de 500.000 lei pentru 
finanţarea proiectului de edificare al 
noului sediu pentru Judecătoria 
Rădăuţi.  
Autor:  
Matei Călin-Vasile-Andrei 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispziţia 
Guvernului.  

 

26.  Anexa 3/17 Ministerul Justiţiei Se alocă suma de 500.000 lei pentru 
finanţarea proiectului de edificare al 
noului sediu pentru Judecătoria 
Rădăuţi. 
 
Autor:  
Deputat PSD Bejinariu Eugen  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
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Anexa nr.9  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/18 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1.  Ministerul Afacerilor Interne se creditează 
Capitol bugetar 1, Program 2 "Siguranța 
frontierei de stat, migație și 
azil"/ Program 1848 SIGURANȚA 
FRONTIEREI DE STAT, MIGRAȚIE ȘI 
AZIL/ Proiect 9615 "Modernizare și 
extindere sediu sector poliție de frontieră 
Siret, Jud.Suceava" 
 

Alocarea sumei de 250 mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, pentru 
reabilitarea punctului de trecere a 
frontierei Siret. 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați Romania 
 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 
Punctul de Trecere a Frontierei 
Siret funcționează în cadrul 
Sectorului Poliției de Frontieră 
Siret - Inspectoratul Teritorial al 
Poliției de Frontieră Sighetu 
Marmației, în regim de trafic 
internațional cu specific rutier, 
asigurând respectarea prevederilor 
tratatelor, acordurilor, 
convențiilor și protocoalelor de 
frontieră încheiate cu Republica 
Ucraina și a celor internaționale la 
care România este parte, cu 
privire la tranzitul mărfurilor 
peste frontiera cu Ucraina. 
 
Corespondent pe teritoriul 
ucrainean este Punctul Porubne. 
În anul 2018, în punctele de 
trecere a frontierei din judeţul 
Suceava s-au înregistrat 

Respins prin vot 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

aproximativ 2.366.840 treceri 
persoane (P.T.F. Siret 2.346.920 
persoane și P.T.F. Vicșani – 
19.920 persoane) şi aproximativ 
810.073mijloace de transport 
(807.303 auto  în P.T.F. Siret şi 
2.770 trenuri în P.T.F. Vicşani). 
Polițiștii de frontieră din cadrul 
structurilor de pe raza județului 
Suceava au instrumentat  379   
dosare penale sub aspectul 
săvârşirii a 500 infracţiuni de 
către 164 persoane. 
Valoarea totală a bunurilor 
confiscate în anul 2018 este de 
peste 13.057.000 lei. 
Având în vedere condițiile de 
trafic la acest punct nu mai puțin 
în anul 2018, reabilitarea acestui 
punct de trecere se impune cu 
prioritate. 
 
SURSA DE FINANȚARE: 
250 mii lei - 
MinisterulEconomiei, Capitol 
bugetar 1, Program 1 - Programe 
de conservaresau de inchidere a 
minelor (cod 642) 

2.  Anexa nr. 3/18/02 Se propune alocarea sumei de 10000 mii Reabilitarea unităţii militare din Respins prin vot 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 
 
Grupa 51- TITLUL VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ art. 01 
Transferuri curente/ alin 01 Transferuri 
către instituții publice  

lei pentru Obiectivul de Investiții 
Reabilitatea Clădirii Unitații Militare Gai 
din Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Cristina 
Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Gai şi construcţia de noi clădiri 
aici se află pe lista de priorităţi a 
Municipalităţii arădene în 
condiţiile în care transferul Cetăţii 
Aradului către Primărie este 
condiţionată de reabilitarea 
unităţii militare amintite mai sus, 
pentru mutarea batalionului 
militar acolo. 
Prin adresa M2825/26.10.2018, 
Ministerul Apărării Naționale 
solicită „inițierea demersurilor 
privind transmiterea imobilului 
718 Arad-Gai, din domeniul 
public al municipiului Arad, în 
domeniul public al statului și 
darea acestuia în administrarea 
Ministerului Apărării Naționale, 
în scopul reabilitării acestuia de 
către ministerul nostru, cu fonduri 
de la bugetul statului”. 
 
Sursa de finanțare:  
Redistribuire în cadrul Anexei nr. 
3/18/02 
MINISTERUL APĂRĂRII 
NAȚIONALE 
 
Grupa 51- TITLUL VI 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE/ 
art. 01 Transferuri curente/ alin 01 
Transferuri către instituții publice 

3.  Anexa 3/18/02 
Capitolul 7001-Locuințe, 
serviciișidezvoltarepublică 
Grupa 71-Titlul XIII-Active nefinanciare 
Articolul 01-Active fixe 
Alineat 01-Construcții 
II Creditebugetare 

Alocarea suplimentară a  sumei de 75.000 
mii lei pentru achiziția  a 250 locuințe 
serviciu pentru cadrele militare ale 
Batalionului 191 Infanterie din UM Arad-
Gai. 
 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad  
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Îndeplinirea condițiilor  pentru 
mutarea  Batalionului 191-
Infanterie al UM Arad-Gai, din 
Cetatea Aradului  în UM Arad-
Gai, astfel încât să se faciliteze 
reintroducerea Cetății Aradului în 
circuitul civil. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică, din 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

4.  Anexa nr. 3 / 18 / 28 capitol 66  Sanatate 
 

Introducerea proiectului de infrastructura 
medicala  -Centru Specializat de 
Recuperare Medicala – Spitalul Militar 
Galati, in lista obiectivelor de investitii 
ale Ministerului Apararii Nationale. 
Alocarea sumei de 300 mii lei, Credit 

Investitia vizeaza acoperirea unui 
segment inexistent in reteaua 
spitalelor militare din Romania, 
acela de Centre Specializate de  
Recuperare Medicala pentru 
pacienti.  

Respins prin vot 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

Bugetar, 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) 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Necesitatea unor astfel de centre 
reiese clar atat din obligativitatea 
asigurarii unei asistente medicale 
speciale pentru recuperarea 
conditiei fizice si operationale ale 
militarilor raniti in  teatre de 
operatiuni, a personalului militar 
active si a veteranilor. 
 
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 (Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

5.  Anexa nr. 3 / 18 / 28 capitol 66  Sanatate 
 

Introducerea proiectului de infrastructura 
medicala  -Centru Specializat de 
Recuperare Medicala – Spitalul Militar 
Galati, in lista obiectivelor de investitii 
ale Ministerului Apararii Nationale. 
Alocarea sumei de 300 mii lei (1 Ron 
Credit Bugetar si diferenta Credit 
Angajament), pentru realizarea etapelor I 
si II conform HG 907/2016 (nota 

Investitia vizeaza acoperirea unui 
segment inexistent in reteaua 
spitalelor militare din Romania, 
acela de Centre Specializatede  
Recuperare Medicala pentru 
pacienti.  
Necesitatea uno rastfel de centre 
reiese clar atat din obligativitatea 
asigurarii unei asistente medicale 

Respins prin vot 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

conceptuală, temăde proiectare, studiul 
de prefezabilitate / studiul de 
fezabilitatesaudocumentaţia de avizare a 
lucrărilor de intervenţii)  
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

speciale pentru recuperarea 
conditiei fizice si operationale ale 
militarilor raniti in teatre de 
operatiuni, a personalului militar 
active si a veteranilor. 
 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”ProgramulNațional 
de DezvoltareLocală” cu suma de 
300 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

6.  Anexa 3/18/02 
Capitolul 7001-Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
Grupa 71-Titlul XIII-Active nefinanciare 
Articolul 01-Active fixe 
Alineat 01-Construcții 
II Credite bugetare 

Alocarea suplimentară a  sumei de 75.000 
mii lei pentru achiziția  a 250 locuințe 
serviciu pentru cadrele militare ale 
Batalionului 191 Infanterie din UM Arad-
Gai. 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad  
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Îndeplinirea condițiilor  pentru 
mutarea  Batalionului 191-
Infanterie al UM Arad-Gai, din 
Cetatea Aradului  în UM Arad-
Gai, astfel încât să se faciliteze 
reintroducerea Cetății Aradului în 
circuitul civil. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, 

Respins prin vot 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

servicii și dezvoltare publică, din 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

7.  Anexa nr. 3 / 18 / 28 capitol 66  Sanatate 
 

Introducerea proiectului de infrastructura 
medicala  - Centru Specializat de 
Recuperare Medicala – Spitalul Militar 
Galati, in lista obiectivelor de investitii 
ale Ministerului Apararii Nationale. 
Alocarea sumei de 300 mii lei, Credit 
Bugetar, 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) 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Motivatie  
 
Investitia vizeaza acoperirea unui 
segment inexistent in reteaua 
spitalelor militare din Romania, 
acela de Centre Specializate de  
Recuperare Medicala pentru 
pacienti.  
Necesitatea unor astfel de centre 
reiese clar atat din obligativitatea 
asigurarii unei asistente medicale 
speciale pentru recuperarea 
conditiei fizice si operationale ale 
militarilor raniti in teatre de 
operatiuni, a personalului militar 
active si a veteranilor. 
 
Sursa de finanțare:Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 

Respins prin vot 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

alineatul 38, ”Programul Național 
de Dezvoltare Locală” cu suma de 
300 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

8.  Anexa nr. 3 / 18 / 28 capitol 66  Sanatate 
 

Introducerea proiectului de infrastructura 
medicala  - Centru Specializat de 
Recuperare Medicala – Spitalul Militar 
Galati, in lista obiectivelor de investitii 
ale Ministerului Apararii Nationale. 
Alocarea sumei de 300 mii lei ( 1 Ron 
Credit Bugetar si diferenta Credit 
Angajament), 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)  
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 
 

Motivatie  
 
Investitia vizeaza acoperirea unui 
segment inexistent in reteaua 
spitalelor militare din Romania, 
acela de Centre Specializate de  
Recuperare Medicala pentru 
pacienti.  
Necesitatea unor astfel de centre 
reiese clar atat din obligativitatea 
asigurarii unei asistente medicale 
speciale pentru recuperarea 
conditiei fizice si operationale ale 
militarilor raniti in teatre de 
operatiuni, a personalului militar 
active si a veteranilor. 
 
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 

Respins prin vot 
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Nr. 
 crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

de Dezvoltare Locală” cu suma de 
300 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 
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Anexa nr. 10 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/19 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

1.  Anexa nr. 3 /19 /02 Ministerul 
Afacerilor Interne / Capitolul 
5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 30 
Alte active fixe 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 /19 /02 
Ministerul Afacerilor Interne/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 
01/Alineat 30 Alte active fixe cu suma 
de 25.000 mii lei în vederea 
implementării sistemelor electronice 
de supraveghere a persoanelor care au 
statut de agresor pentru 1.000 de 
persoane. 
 
 
 
Autori: 
Deputat Raluca Turcan 
Dep. Gabriel Andronache 
Dep. Ioan Cupșa 
Dep. Cătălin Predoiu 
Dep. Valeria Schelean Șomfelean 
Dep. Cristina Trăilă 
Dep. Vasile Varga 

În susținerea prevederilor Ordinului nr. 
146/2578/2018 privind modalitatea de 
gestionare a cazurilor de violență 
domestică de către polițiști și LEGE nr. 
217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei domestice 
solicităm 25.000 mii lei pentru 
achiziționarea de brățări de monitorizare 
electronică a agresorilor, într-o primă 
fază pentru 1000 de persoane cu statut 
de agresor. 
Inspectoratul General al Poliției 
Române a anunțat că în țara noastră s-a 
constatat existența a peste 20 de mii de 
victime ale violenței în familie, care au 
fost soldate cu aproape 100 decese. 
Autoritățile au nevoie de instrumente 
eficiente pentru combaterea sau 
diminuarea acestui fenomen. Instanțele 
au dat peste 3000 de ordine de protecție, 
însă în peste o mie dintre cazuri acestea 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Sen. Laura – Iuliana Scântei 
Sen. Alina - Ștefania Gorghiu 
Sen. Nicoleta Pauliuc 
Senator Daniel Fenechiu 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

au fost încălcate de către agresori. 
Ordinul de protecție provizoriu (OPP) 
poate fi un instrument eficient în 
materie administrativă, care îi va 
permite agentului de poliție să intervină 
rapid în situațiile de pericol iminent 
pentru sănătate și securitatea victimei 
violenței domestice și să înlăture 
agresorul din domiciliu. 
 Sursa de finanţare: Diminuarea cu 

suma de 25.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE CHELTUIELI – 
CREDITE ANGAJAMENTE  

2.  Anexa 3/19 
Ministerul Afacerilor Interne 
  
5001 Cheltuieli – Bugetul de stat 

71 TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 

01 Active fixe 
01 Construcții 

 
Propuneri 2019... 120.426 mii lei 

 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv din județul Mureș, necesar 
pentru funcționarea serviciilor de 
intervenție în caz de urgență: 
 
Centru de intervenţie în municipiul 
Tîrgu Mureș, strada Köteles Sámuel 
nr.33 
 
Propuneri 2019....3.266 mii lei 
 
Autori: Apjok Norbert, Korodi Attila, 

Prin realizarea proiectului de investiții 
va fi realizat un sediu nou pentru 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” al judeţului Mureş care va 
adăposti și Serviciul Public Județean 
Salvamont Salvaspeo Mureș, 
construcție absolut necesară dată fiind 
starea de degradare a clădirii în care în 
prezent își desfășoară activitatea cele 
două servicii de intervenție în caz de 
urgență. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Vass Levente, Csép Éva-Andrea, Biró 
Zsolt-István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt, 
László Attila – senatori UDMR 

finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

3.  Anexa 3/19 Achizitionarea unei autospeciale de 
pompieri la Comuna Hodac cu suma 
de 104 mii lei. 
 
Autor: 
Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP 

Motivatia amendamentului: 
Comuna Hodac s-a confruntat cu mai 
multe incendii de locuinta. Distanta 
mare pana la prima unitate de Pompieri 
justifica necesitatea achizitionarii unei 
autospeciale. 

Respins prin vot 

4.  Anexa 3/19  Introducerea în Anexa 3/19 
a obiectivului de investiţii 
”Achiziţionare sistem monitorizare 
spaţiu public Mangalia”, cu suma de 
2.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
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 

Respins prin vot 

5.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Afacerilor Interne/ Capitolul 6001/ 
Grupa 20/Titlu II Bunuri și servicii/ 
Articolul II 

Se suplimentează cu suma de 10.000 
mii lei pentru achiziționarea sistemelor 
electronice de supraveghere a 
agresorilor, conform legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice.  

Sursa  definanțare: Anexa   nr.3/56 
bugetul Academiei Oamenilor de Știință 
din România, Capitolul 5001, Titlul 59, 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, 
Articolul 26, Indemnizații acordate 
membrilor academiei. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Autori:  
Florina Presadă, senator USR 
Grupul parlamentar USR 

6.  Ministerul Afacerilor Interne se 
creditează Capitol bugetar 1, 
Program 2 "Siguranța frontierei de 
stat, migație și 
azil"/ Program 1848 SIGURANȚA 
FRONTIEREI DE STAT, 
MIGRAȚIE ȘI AZIL/ Proiect 9615 
"Modernizare și extindere sediu 
sector poliție de frontieră Siret, 
Jud.Suceava" 
 

Alocarea sumei de 250 mii lei sau în 
baza necesităților deja calculate, 
pentru reabilitarea punctului de trecere 
a frontierei Siret. 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați Romania 
 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI 
Punctul de Trecere a Frontierei Siret 
funcționează în cadrul Sectorului 
Poliției de Frontieră Siret - Inspectoratul 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Sighetu Marmației, în regim de trafic 
internațional cu specific rutier, 
asigurând respectarea prevederilor 
tratatelor, acordurilor, convențiilor și 
protocoalelor de frontieră încheiate cu 
Republica Ucraina și a celor 
internaționale la care România este 
parte, cu privire la tranzitul mărfurilor 
peste frontiera cu Ucraina. 
Corespondent pe teritoriul ucrainean 
este Punctul Porubne. În anul 2018, în 
punctele de trecere a frontierei din 
judeţul Suceava s-au înregistrat 
aproximativ 2.366.840 treceri 
persoane (P.T.F. Siret 2.346.920 
persoane și P.T.F. Vicșani – 19.920 
persoane) şi aproximativ 810.073 
mijloace de transport (807.303 auto  
în P.T.F. Siret şi 2.770 trenuri în P.T.F. 
Vicşani). 
Polițiștii de frontieră din cadrul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 
paragraf/ grupă/titlu/articol/ 

alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

structurilor de pe raza județului Suceava 
au instrumentat  379   dosare penale 
sub aspectul săvârşirii a 500 infracţiuni 
de către 164 persoane. 
Valoarea totală a bunurilor confiscate 
în anul 2018 este de peste 13.057.000 
lei. 
Având în vedere condițiile de trafic la 
acest punct nu mai puțin în anul 
2018, reabilitarea acestui punct de 
trecere se impune cu prioritate. 
 
SURSA DE FINANȚARE: 
250 mii lei - Ministerul Economiei, 
Capitol bugetar 1, Program 1 - 
Programe de conservare sau de 
inchidere a minelor (cod 642) 

7.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Afacerilor Interne/ Capitolul 6001/ 
Grupa 20/Titlu II Bunuri și servicii/ 
Articolul II 

Se suplimentează cu suma de 10.000 
mii lei pentru achiziționarea sistemelor 
electronice de supraveghere a 
agresorilor, conform legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice.  
Autori:  
Florina Presadă, senator USR 
Grupul parlamentar USR 
 

Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/56 
bugetul Academiei Oamenilor de Știință 
din România, Capitolul 5001, Titlul 59, 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, 
Articolul 26, Indemnizații acordate 
membrilor academiei. 

Respins prin vot 
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Anexa nr. 11 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/20 MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

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

Se suplimentează cu suma de 5.827 mii lei 
pentru creșterea bugetului alocat finanțării 
conform legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, cu completările ulterioare. 
 
Autori:  
Florina Presadă, senator USR 
Grupul parlamentar USR 

Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/56 bugetul 
Academiei Oamenilor de Știință din România, 
Capitolul 5301, Titlul 71, TITLUL XIII Active 
nefinanciare, Cercetare fundamentală (de bază). 

Respins la vot 

2.  Anexa nr. 3 / 20 / 01 Ministerul 
Muncii și Justitiei Sociale / 
Titlul 57 /TITLUL IX 
ASISTENTA SOCIALA 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 / 20 / 01 Ministerul Muncii și 
Justitiei Sociale / Titlul 57 /TITLUL IX 
ASISTENTA SOCIALA cu suma de 
2.130.528 mii lei pentru majorarea alocației 
de stat pentru copii, începând cu data de 1 
martie 2019. 
 
Autor: 

Alocația de stat pentru copii nu s-a indexat din 
anul 2015. Valoarea acesteia a scăzut puternic, 
din cauza creșterii puternice a prețurilor. În 
condițiile în care Bugetul asigurărilor sociale are 
excedent, propunem ca această sumă să fie 
utilizată pentru majorarea alocației de stat pentru 
copii. 
  
Sursa de finanțare: Excedentul de 2.900.711 mii 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

lei înregistrat de Bugetul asigurărilor sociale.  

3.  Anexa 3/20 
 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii ” „Centru de zi, 
cantină socială şi dezvoltare unitate îngrijire 
la domiciliu pentru persoane vârstnice în 
oraşul Hârşova”, cu suma de 330 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Dat fiind numărul mare de persoane vârstnice din 
comunitate, se impune înființarea unei cantine 
sociale și dezvoltarea unității de îngrijire la 
domiciliu a acestora. Această investiție 
presupune amenajarea unui spațiu adecvat, dotat 
cu sistem de încălzire, mobilier, veselă și 
bucătărie, în care să se poată pregăti alimentele 
necesare și distribuirea lor bătrânilor. Totodată, 
se impune achiziționarea unui mijloc de transport 
pentru aprovizionarea cu alimente dar și pentru 
distribuirea hranei gata preparate către 
beneficiari. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale– Resurse generale 
 

Respins la vot 

4.  Anexa 3/20 
 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii 
”Centru multifuncţional pentru persoane 
aflate in situatii de risc, comuna Mihail 
Kogălniceanu”,  cu suma de 2.081 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
în comuna Mihail Kogălniceanu există un număr 
mare de copii cu dizabilităţi şi persoane vârstnice 
fără însoţitor care necesită transport în 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 
 

municipiul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale – Resurse generale 
 

5.  Anexa 3/20  
 
 

Introducerea în Anexa 3/20 
a obiectivului de investiţii  ”Construire centru 
pentru orientare, supraveghere şi sprijinire a 
copilului care a săvârşit o faptă penală”, cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

În vederea realizării priorităţilor strategice pe 
termen mediu, DGASPC Constanţa a propus 
înfiinţarea la nivelul judeţului Constanţa a unui 
serviciu social cu cazare care să răspundă 
categoriei de minori care săvârşesc fapte penale 
şi nu răspund penal.Centrul va asigura asistenţă 
socio-psiho-educativă îngrijire şi recuperare 
pentru copiii delincvenţi, grupa de vârstă 8-14 
ani. Serviciile de tip rezidenţial, organizate ca 
centre de plasament de orientare, supraveghere şi 
sprijinire a reintegrării sociale a copilului care 
săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, se 
vor înfiinţa la nivel judeţean sau regional, după 
caz, cu acordul şi concursul MMFPSPV, MAI, 
MEN, MS, MJ, Ministerului Public, 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după 
modelul centrelor de reeducare(sau educative, 
conform Noului Cod Penal) pentru tinerii între 
14-18 ani. Serviciile rezidenţiale asigura o 
perioada cuprinsă între 3 şi 6 luni găzduire 
pentru a se putea derula programele de reinserţie. 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

Serviciile rezidenţiale sunt organizate în 
structura direcţiilor generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului, în regim de componente 
funcţionale ale acestora, fără personalitate 
juridică. 
Misiunea: Serviciul asigură accesul beneficiarilor 
pe o perioadă determinată la servicii de asistenţă 
socială în vederea reintegrării sociale şi 
familiale.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Realocare sume prin transferul 
de la alte unităţi ale administraţiei publice 

6.  Anexa 3/ 20 
Ministerul Muncii si Justitiei 
Sociale 
Capitol 
Planificarea, elaborarea si 
implementarea strategiilor și 
politicilor in domeniul social.  
 
Cod 271 I  
 
 

Se alocă suma de 500  mii lei pentru 
finanțarea unei campanii in mass media de  
informare  și conștientizare a populației in 
privința violenței domestice si a violenței in 

școli 
 

Se alocă suma de 350 mii lei pentru 
amenajarea unui Centru pentru victimele 
violenței și servicii sociale integrate   în 

cladirea fostei Școli gimnaziale din 
Cartierul Slatinița , Bistrița  

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea partidelor politice 
 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

Deputat USR 
Grupul parlamentar USR  

 

Deși recent legislația autohtonă a suferit 
modificările necesare pentru armonizarea cu 
Convenția de la Istanbul, iar  autoritățile au 
obligația morală și legală să ia măsurile ce se 
impun. 
 
Statisticile sunt ingrijoratoare si impun fara 
dubiu necesitatea prevenției și combaterii 
violenței care face nepermis de multe victime în 
România. O dată la 5 zile, o femeie își pierde 
viața în urma unui atac violent, iar în 2018 
numărul total de infracțiuni din acest registru a 
crescut cu 2200 de cazuri față de 2017. Este clar 
că avem nevoie de măsuri reale și este datoria 
noastră să transmitem un mesaj de solidaritate cu 
victimele. 
O societate funcțională nu se poate realiza în 
lipsa unei strategii și a unei campanii naționale 
antiviolență în școli, în familie, și în societate în 
general. 
O campanie națională avand ca temă violența 
din școli si violența asupra femeilor trebuie să 
înceteze prin educație dar mai ales prin 
informarea corectă, respectarea și aplicarea 
legii! 
 

7.  Anexa 3/20 - Ministerul Muncii Se suplimentează cu suma de 5.827 mii lei Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/56 bugetul Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

și Justiției Sociale/ Capitolul 
5000/ Grupa 57/ Titlul IX - 
Asistență socială 

pentru creșterea bugetului alocat finanțării 
conform legii nr. 34/1998 privind acordarea 
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, cu completările ulterioare. 
Autori:  
Florina Presadă, senator USR 
Grupul parlamentar USR 

Academiei Oamenilor de Știință din România, 
Capitolul 5301, Titlul 71, TITLUL XIII Active 
nefinanciare, Cercetare fundamentală (de bază). 

8.  Anexa 3/ 20 
Ministerul Muncii si Justitiei 
Sociale 
Capitol 
Planificarea, elaborarea si 
implementarea strategiilor și 
politicilor in domeniul social.  
 
Cod 271 I  
 

Se alocă suma de 500  mii lei pentru 
finanțarea unei campanii in mass media de  
informare  și conștientizare a populației in 
privința violenței domestice si a violenței in 

școli 
 

Se alocă suma de 350 mii lei pentru 
amenajarea unui Centru pentru victimele 
violenței și servicii sociale integrate   în 

cladirea fostei Școli gimnaziale din 
Cartierul Slatinița , Bistrița  

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

Grupul parlamentar USR  
 

 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea partidelor politice 
 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 
Deși recent legislația autohtonă a suferit 
modificările necesare pentru armonizarea cu 
Convenția de la Istanbul, iar  autoritățile au 
obligația morală și legală să ia măsurile ce se 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt 
comisii) 

impun. 
 
Statisticile sunt ingrijoratoare si impun fara 
dubiu necesitatea prevenției și combaterii 
violenței care face nepermis de multe victime în 
România. O dată la 5 zile, o femeie își pierde 
viața în urma unui atac violent, iar în 2018 
numărul total de infracțiuni din acest registru a 
crescut cu 2200 de cazuri față de 2017. Este clar 
că avem nevoie de măsuri reale și este datoria 
noastră să transmitem un mesaj de solidaritate cu 
victimele. 
O societate funcțională nu se poate realiza în 
lipsa unei strategii și a unei campanii naționale 
antiviolență în școli, în familie, și în societate în 
general. 
O campanie națională avand ca temă violența 
din școli si violența asupra femeilor trebuie să 
înceteze prin educație dar mai ales prin 
informarea corectă, respectarea și aplicarea 
legii! 
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Anexa nr.12  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/21 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

1.  Anexa 3/21/28/Ministerul 
Tineretului și 
Sportului/Capitolul 
5000/Grupa 70/ CHELTUIELI 
DE CAPITAL 

 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la 

Anexa nr. 3/21/28 
Ministerul Tineretului și 

Sportului Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli 

de capital cu suma de 
4.500 mii de lei în 
vederea finanţării 

obiectivului de investiții 
Transformarea 

patinoarului artificial 
descoperit în artificial 
acoperit, cu anexele 
corespunzătoare” – 

Tîrgu Mureș 

Autor: Cosma Lavinia 
USR 

Investiţiile în construirea de noi baze sportive 
reprezintă o prioritate în ceea ce privește 

dezvoltarea sportului de performanță și a celui de 
masă în România. 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
4.500 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolujl 5001/72/TITLUL XIV 
ACTIVE FINANCIARE 

Respins prin vot 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

2.  Anexa 3/21/29/Ministerul 
Tineretului și 
Sportului/Capitolul 5000/ 
Grupa 70/ CHELTUIELI DE 
CAPITAL 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la 

Anexa nr. 3/21/29 
Ministerul Tineretului și 

Sportului Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli 
de capital cu suma de 100 

mii de lei în vederea 
finanţării cheltuielilor de 

expertiză, proiectare, 
asistență tehnică, de 

executie privind 
reparațiile capitale 

pentru Sala Sporturilor 
din Tîrgu Mureș 

Autor: Cosma Lavinia 
USR 

Sala Sporturilor din Tîrgu Mureș nu a trecut 
printr-o reparație capitală din 1978, când a 

fost dată în folosință. 
 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 100 
mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolujl 5001/72/TITLUL XIV 
ACTIVE FINANCIARE 

Respins prin vot 

3.  Ministerul Tineretului și 
Sportului 

 

Anexa 3/21/27 

 

Se alocă fonduri pentru 
obiectivele Bazin 
descoperit și Hotel Sport, 
aflate în administrarea 
Complexului Sportiv 
Național Lascăr Pană Baia 
Mare, la suma de 
9.620.383 de lei, pentru 
executarea lucrărilor de 

Motivația amendamentului: Bazinul descoperit, 
pentru care s-a solicitat ministerului un buget de 
2972109,39 de lei, este abandonat de mai mulți 
ani. Readucerea sa în circuit este importantă atât 
pentru sportivii de performanță cât și pentru 
iubitorii de mișcare. Reabilitarea Hotelului 
„Sport” (sumă fundamentată către MTS la 
valoarea de 6648274,78 de lei) este necesară 
pentru a oferi sportivilor care își vor desfășura 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 
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politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

„proiectare și execuție”. 

 

Autor: deputat USR Vlad 
Emanuel Duruș; grupurile 
parlamentare USR 

activitatea în cadrul Centrului, care nu sunt din 
Baia Mare, spațiu de cazare. În plus, obiectivul 
va avea spații pentru servit masa, întreținere și 
recuperare. Întârzierea finanțării face 
neoperațională înființarea Centrului Național 
Sportiv în Baia Mare, acesta funcționând doar pe 
hârtie. 

 

Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 

4.  Anexa 3/21 - Ministerul 
Tineretului şi Sportului,  
Programul de susținere a 
acțiunilor de tineret, Capitolul 
“Învățământ” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului cu suma de 
5.391 mii lei. 
 
Autor: Deputat Eugen 
Tomac, Grupul PMP 
 

Motivația: Chiar dacă în proiectul privind Legea 
bugetului de stat pe anul 2019, cheltuiala 
medie/proiect ajunge la un maxim istoric, 
respectiv 23.000 lei, acest lucru nu se datorează 
unei creșteri semnificative a sumelor alocate. 
Din contră, față de anul precedent, pentru 
6500/01/401, capitolul Învățământ, Program de 
susținere a acțiunilor de tineret, au fost alocate 
cu 50% mai puține fonduri. Consecința acestei 
scăderi va fi scăderea numărului de proiecte 
finanțate. În total, prin Programul de susținere a 

Amendament respins la 
vot 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 
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politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

acțiunilor de tineret, cu sumele alocate de la 
capitolele Învățământ și Cultură, recreere și 
religie, numărul total al acestora ar urma să 
scadă la 240, o scădere de 60%. De asemenea, 
numărul de beneficiari va fi de doar 42.000 de 
tineri, în scădere cu 2.000 față de anul trecut. 
Potrivit Consiliul Tineretului din România, 
Comisia Europeană a alocat pentru activități de 
și pentru tineri, prin programele Erasmus+ și 
Corpul European de Solidaritate, gestionate de 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educației şi Formării Profesionale 
(ANPCDEFP), suma de 11.005.005 euro 
(51.173.273,25 lei) în anul 2018, urmând ca în 
2019 să fie alocate 12.542.975 euro 
(58.324.833,75 lei). Considerăm că este 
problematic faptul că UE alocă de 11,92 ori mai 
mulți bani pentru acțiunile de tineret ale 
Guvernului României. Programul de susținere a 
acțiunilor de tineret reprezintă o componentă 
esențială în finanțarea activității sectorului 
nonguvernamental de tineret. Privarea ONG-
urilor de și pentru tineret de această sursă 
finanțare ar contribui fără doar și poate la o 
restrângere a activității acestora, cu un impact 
negativ imediat. În încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
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(numai pt comisii) 

finanțarea Programului de susținere a acțiunilor 
de tineret, ar trebui să atingă un total de 
17.388.514,85 lei.  Păstrând procentul de anul 
trecut alocat la capitolul Învățământ, față de 
Cultură, recreere și religie, respectiv 39,63% din 
total, suma alocată pentru 2019 ar trebui să fie de 
6.891.087,186 lei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare în anul 2019 cu suma de 5.391 mii lei 
de la Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

5.  Anexa 3/21, Programul de 
susținere a acțiunilor de tineret, 
Capitolul “ Cultură, recreere și 
religie” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului cu suma de 
7.106 mii lei. 
 
Autor: Deputat Eugen 
Tomac, Grupul PMP 
 

Motivația:  Chiar dacă în proiectul privind 
Legea bugetului de stat pe anul 2019, cheltuiala 
medie/proiect ajunge la un maxim istoric, 
respectiv 23.000 lei, acest lucru nu se datorează 
unei creșteri semnificative a sumelor alocate. 
Din contră, față de anul precedent, pentru 
6500/01/401, capitolul Cultură, recreere și 
religie, Program de susținere a acțiunilor de 
tineret, au fost alocate cu 25,8% mai puține 
fonduri. Consecința acestei scăderi va fi scăderea 
numărului de proiecte finanțate. În total, prin 
Programul de susținere a acțiunilor de tineret, cu 
sumele alocate de la capitolele Învățământ și 
Cultură, recreere și religie, numărul total al 
acestora ar urma să scadă la 240, o scădere de 

Amendament respins la 
vot 
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60%. De asemenea, numărul de beneficiari va fi 
de doar 42.000 de tineri, în scădere cu 2.000 față 
de anul trecut. Potrivit Consiliul Tineretului din 
România, Comisia Europeană a alocat pentru 
activități de și pentru tineri, prin programele 
Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, 
gestionate de Agenția Națională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educației şi Formării 
Profesionale (ANPCDEFP), suma de 11.005.005 
euro (51.173.273,25 lei) în anul 2018, urmând ca 
în 2019 să fie alocate 12.542.975 euro 
(58.324.833,75 lei). Considerăm că este 
problematic faptul că UE alocă de 11,92 ori mai 
mulți bani pentru acțiunile de tineret ale 
Guvernului României. Programul de susținere a 
acțiunilor de tineret reprezintă o componentă 
esențială în finanțarea activității sectorului 
nonguvernamental de tineret. Privarea ONG-
urilor de și pentru tineret de această sursă 
finanțare ar contribui fără doar și poate la o 
restrângere a activității acestora, cu un impact 
negativ imediat. În încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de susținere a acțiunilor 
de tineret, ar trebui să atingă un total de 
17.388.514,85 lei.  Păstrând procentul de anul 
trecut alocat la capitolul Cultură, recreere și 
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religie, față de Învățământ, respectiv 60,36% din 
total, suma alocată pentru 2019 ar trebui să fie de 
10.497.422,81 lei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare în anul 2019 cu suma de 7.106 mii lei 
de la Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

6.  Anexa 3/21, Dezvoltarea și 
diversificarea ofertei de servicii 
și programe pentru tineri, în 
special studenți, Capitolul 
“Învățământ” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului cu suma de 
15.376 mii lei. 
 
Autor: Deputat Eugen 
Tomac, Grupul PMP 
 

Motivația: Una dintre cele mai drastice tăieri 
bugetare repartizată Ministerului Tineretului și 
Sportului este cea de la capitolul Învățământ 
pentru programul Dezvoltarea și diversificarea 
ofertei de servicii și programe pentru tineri, în 
special studenți. Astfel, față de cele 8.000.000 lei 
utilizate anul trecut, în 2019 este prevăzută suma 
de 3.000.000 lei, scăderea fiind de 62,50%. 
Răspunzând la solicitările Alianței Naționale a 
Organizațiilor Studențești din România, 
Ministerul Tineretului și Sportului, prin OMTS 
nr. 290/2018 a crescut cu 66,6%, de la 6.000, la 
10.000 de locuri, numărul total de locuri 
acordate pentru Programul Național „Tabere 
Studențești”, adăugând o serie de prevederi care 
au crescut numărul de total potențiali beneficiari. 
Prin scăderea abruptă a finanțării acestui capitol, 
Ministerul Tineretului și Sportului revine la 
situația de dinainte de 2018. De asemenea, în 

Amendament respins la 
vot 
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contextul în care este preconizată creșterea 
alocației de cazare, de la 60 de lei, la 120 lei, 
suma totală alocată per zi ajunge la 160 de lei, 
față de 100 lei cum a fost în anii anteriori. 
Creșterea costurilor cu 37,5% generează o 
scădere și mai mare a numărului de beneficiari. 
Recreerea studenților, și a tinerilor în general, 
reprezintă un element esențial, care ar trebui 
asigurat de Ministerul Tineretului și Sportului și 
să acopere un număr cât mai mare de beneficiari. 
Păstrând procentul de anul trecut alocat la 
capitolul Învățământ, față de Cultură, recreere și 
religie, respectiv 87,43% din total, suma alocată 
pentru 2019 ar trebui să fie de 18.376.236,07 lei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare în anul 2019 cu suma de 15.376 mii lei 
de la Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

7.  Anexa 3/21, Dezvoltarea și 
diversificarea ofertei de servicii 
și programe pentru tineri, în 
special studenți, Capitolul “ 
Cultură, recreere și religie” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului cu suma de 
1.241 mii lei. 
 
Autor: Deputat Eugen 
Tomac, Grupul PMP 
 

Motivația: O creștere, chiar dacă nu 
semnificativă, înregistrăm la capitolul Cultură, 
recreere și religie, pentru programul Dezvoltarea 
și diversificarea ofertei de servicii și programe 
pentru tineri, în special studenți, de la 1.150.000 
lei, la 1.400.000 lei, reprezentând 21,74%. 
În încercarea de a ajunge la o sumă simbolică de 
10 euro (46,4 euro, decembrie 2018) alocată 

Amendament respins la 
vot 
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pentru fiecare tânăr din România, finanțarea 
Programului de susținere a acțiunilor de tineret, 
ar trebui să atingă un total de 21.017.820 lei. 
Păstrând procentul de anul trecut alocat la 
capitolul Cultură, recreere și religie, față de 
Învățământ, respectiv 12,56% din total, suma 
alocată pentru 2019 ar trebui să fie de 
2.641.583,934 lei. Recreerea studenților, și a 
tinerilor în general, reprezintă un element 
esențial, care ar trebui asigurat de Ministerul 
Tineretului și Sportului și să acopere un număr 
cât mai mare de beneficiari. 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare în anul 2019 cu suma de 1.241 mii lei 
de la Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

8.  Anexa 3/21, Întreținerea, 
funcționarea și dezvoltarea 
bazei materiale sportive și a 
centrelor de agrement, 
Capitolul “ Cultură, recreere și 
religie” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului cu suma de 
98.382 mii lei. 
 
Autor: Deputat Eugen 
Tomac, Grupul PMP 
 

Motivația: Este de apreciat faptul că Ministerul 
Tineretului și Sportului a crescut suma alocată 
pentru întreținerea și funcționarea centrelor de 
agrement, inclusiv a bazei materiale sportive, cu 
13,96%. Această sumă este însă departe de ceea 
ce care ar trebui să fie alocată. Indiferent de 
destinația centrelor, ele reprezintă cel mai 
important patrimoniu dedicat tineretului din 
România, iar menținerea lor în condiții optime de 
funcționare, respectiv dezvoltarea lor ar trebui să 

Amendament respins la 
vot 
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reprezinte o prioritate. 
Potrivit Consiliul Tineretului din România, în 
2016, în administrarea Ministerului Tineretului și 
Sportului, prin Direcțiile pentru Sport și Tineret, 
se numărau 147 de centre de agrement, doar 
42,17% dintre acestea fiind funcționale. Practic, 
din cauza subfinanțării cronice, mai puțin de 
jumătate din aceste centre erau accesibile 
tinerilor. Între timp, numărul acestor a scăzut și 
mai mult. 
De asemenea, numărul mediu de locuri de cazare 
în aceste centre de agrement este 103 locuri, 
majoritatea având un număr de locuri cuprins 
între 50 și 99. Camerele pot fi de 2, 3, 4, 5 și 6 
paturi, însă doar „într-un număr restrâns de 
centre de agrement, camerele au grupuri sanitare 
proprii”. Doar 40,81% dintre acestea sunt 
înscrise în Cartea Funciară, ceea ce generează 
probleme semnificative în ceea ce privește 
încercarea de a atrage fonduri nerambursabile. 
72,58% dintre centrele de agrement menționau o 
stare bună a dotărilor. 85,48% dintre ele aveau 
sistem de încălzire, însă doar 37,09% aveau 
rampe pentru persoane cu dizabilități. Nu în 
ultimul rând, 45 din 62 de centre de agrement 
aveau o bucătărie funcțională. Un raport al Curții 
de Conturi din 2015 menționa „un necesar de 
investiții de peste 8.128.535 lei pentru reparații 
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urgente și de 60.642.168 lei pentru ca toate 
centrele de agrement să devină funcționale și să 
atingă standarde europene de calitate). În acest 
context și în încercarea de a ajunge la o sumă 
simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea întreținerii, funcționării și dezvoltării 
bazei materiale sportive și a centrelor de 
agrement, ar trebui să atingă un total de 
195.247.524 lei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare în anul 2019 cu suma de 98.382 mii lei 
de la Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

9.  Anexa 3/21, Programul de 
centre de tineret, Capitolul 
“Învățământ” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului cu suma de 
1.337 mii lei. 
 
Autor: Deputat Eugen 
Tomac, Grupul PMP 
 

Motivația: Centrele de tineret reprezintă acele 
spații fizice destinate tinerilor, în care aceștia 
beneficiază de îndrumare, consiliere, oportunități 
de dezvoltare personală și de petrecere a 
timpului liber, precum și de oportunități de 
învățare. În mod normal, acestea asigură aceste 
servicii în mod gratuit pentru tineri, prin 
intermediul lucrătorilor de tineret, al liderilor sau 
specialiștilor de tineret, care pot fi angajați sau 
voluntari. Programul de guvernare 2018-2020 
prevede faptul că ar trebui realizate „centre 
educaționale puternice, care să asigure 

Amendament respins la 
vot 
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copiilor/tinerilor servicii de educație până la 
nivel universitar, după caz, cămin, cantină, bază 
sportivă și pentru activități sociale”. Prin urmare, 
în conformitate cu Programul de guvernare 
2018-2020, centrele de tineret ar trebui să 
reprezinte cu adevărat o prioritate pentru 
Guvernul României. Din păcate, așa cum am 
arătat mai sus, acest lucru se menține strict la 
nivel speculativ. Analizând finanțarea pe 
componenta de tineret din cadrul Ministerului 
Tineretului și Sportului, realizăm cât de 
insuficiente și eterogen sunt utilizate aceste 
resurse. Astfel, dacă ne raportăm la centrele de 
tineret, cheltuielile medii cu un astfel de centru 
au scăzut constant în ultimii ani. Practic, de la 
38.500 lei/centru de tineret, în 2013, s-a ajuns la 
o alocare de 15.000 lei/centru de tineret în 2017. 
În prezent, aceasta este estimată la 21.000 lei. 
Chiar și așa, față de 2013, scăderea este de 
45,45%. De asemenea, numărul beneficiarilor a 
scăzut în perioada 2013-2017 de la 150.000, la 
82.300, scăderea fiind de 45,13%, în contextul în 
care numărul centrelor s-a menținut relativ 
constant. 
Legea bugetului pe anul 2019 prevede o scădere 
bugetară pentru centrele de tineret, de la 800.000 
lei, la 500.000 lei (37,5%). Analizând Diagnoza 
situației infrastructuri și a furnizării serviciilor 
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pentru tineri și studenți în cadrul instituțiilor și 
serviciilor publice subordonate MTS, realizată în 
2016 de către Ministerul Tineretului și Sportului, 
constatăm că astfel de centre de tineret 
funcționează în 53% din județele și sectoare din 
țara noastră, în timp ce în 38% dintre județe și 
sectoare nu funcționează astfel de centre. De 
asemenea, doar 11,76% dintre acestea sunt 
administrate în parteneriat cu un ONG, deși 
73,52% funcționau cu voluntari. De asemenea, 
doar 26,47% dintre centrele de tineret aveau mai 
mult de un angajat. În acest context și în 
încercarea de a ajunge la o sumă simbolică de 10 
euro (46,4 euro, decembrie 2018) alocată pentru 
fiecare tânăr din România, finanțarea 
Programului de centre de tineret, ar trebui să 
atingă un total de 1.837.620 lei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare în anul 2019 cu suma de 1.337 mii lei 
de la Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

10.  Anexa 3/21, Programul de 
cercetare socială în domeniul 
tineretului, Capitolul “ Cultură, 
recreere și religie” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului cu suma de 149 
mii lei. 
 

Motivația: Faptul că Ministerul Tineretului și 
Sportului a alocat în perioada 2013-2018 o sumă 
de bani pentru a realiza un program de cercetare 
socială în domeniul tineretului este oportun. 
Totuși, finanțarea acestuia a scăzut treptat, în 

Amendament respins la 
vot 
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Autor: Deputat Eugen 
Tomac, Grupul PMP 
 

2018  fiind alocați 65.000 de lei pentru fiecare 
din cele 3 potențiale studii, în contextul în care în 
2013 au fost alocați 70.000 de lei pentru 5 lucrări 
de cercetare, iar în 2014 au fost alocate 87.000 
de lei pentru fiecare din cele 4 lucrări de 
cercetare. Situația cea mai gravă a fost în anul 
2017, când au fost alocați doar 20.000 de lei 
pentru un singur proiect de cercetare. Pentru anul 
2019, Ministerul Tineretului și Sportului are 
alocată o sumă în creștere cu 15,38%, de la 
130.000 lei la 150.000 lei. Incapacitatea 
Ministerului Tineretului și Sportului de a elabora  
politici publice in domeniul de tineret este 
cauzată de și de absența unor studii aprofundate 
pe acest subiect. Prin urmare, este necesar să fie 
alocați mai mulți bani în vederea elaborării de 
studii mai complexe, dat fiind spectrul variat al 
problemelor întâmpinate de tineri și a lipsei 
informațiilor cu privire la acest lucru. 
În acest context și în încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de centre de tineret, ar 
trebui să atingă un total de 299.000 lei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare în anul 2019 cu suma de 149 mii lei de 
la Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 “Cheltuieli  
- Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  "Dobânzi”. 
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11.  Anexa 3/21 Construire sală de sport 
multifuncţională în 
localitatea Brîncoveneşti. 
Suma necesara: 2.467 mii 
lei. 
 
Autor: Dr. Marius 
Pașcan, Deputat PMP 
 
 

Motivația: În comuna Brîncovenești se 
desfășoară o activitate sportivă susținută și 
diversificată. În sporturile precum handbalul s-au 
obținut rezultate bune în competițiile județene și 
naționale. Comuna Brâncovenești nu dispune de 
săli de sport cu o dotare corespunzătoare 
cerințelor desfășurării orelor de educație fizică și 
a competițiilor de înalt nivel, lipsa unor astfel de 
edificii defavorizând mișcarea sportivă a 
tineretului și a populației din localitate. Prin 
realizarea sălii de sport multifuncționale se are în 
vedere crearea unor condiții optime pentru 
desfășurarea de activități sportive in cadrul 
orelor de educație fizică, posibilitatea organizării 
unor evenimente sportive de înaltă calitate. De 
asemenea, prin punerea în funcțiune a acestei săli 
de sport, se va asigura desfășurarea optimă a 
activităților sportive, a pregătirii echipelor 
sportive din comună, și totodată se va pune 
accentul pe dezvoltarea armonioasă a tinerilor 
prin practicarea sportului. 

Nu este menționată sursa 
de finanțare. 
Amendament respins la 
vot 

12.  Anexa 3/21/13 - Ministerul 
Tineretului și Sportului, 
BUGETUL pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate pe 
anii 2017-2022 / 6710 - 

Se alocă suma de 200.000 
RON pentru finanțarea 
Federației Române de 
Squash 
Autor: Ion Hadârcă, 
Senator ALDE 

Motivația: Federația Română de Squash va 
organiza în perioada 4-7 septembrie 2019 la 
București Campionatul European de Seniori. 
Evenimentul va avea un puternic impact 
mediatic, atât la nivel local cât și internațional. 
Acest eveniment este cel mai important 

Amendament respins la 
vot 
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Cultura, recreere și religie / 59 
Titlul XI Alte Cheltuieli / 20 
Sume destinate finanțării 
programelor sportive realizate 
de structurile sportive de drept 
privat / I. Credite de 
angajament 

eveniment sportiv de squash din Europa. Această 
finanțare ar ajuta parțial la acoperirea 
cheltuielilor pentru organizarea lui. 
Sursa de finanțare: 6710 - Cultura, recreere și 
religie / 59 Titlul XI Alte Cheltuieli / 20 Sume 
destinate finanțării programelor sportive realizate 
de structurile sportive de drept privat / I. Credite 
bugetare 

13.  Anexa 3/21/28/ Ministerul 
Tineretului și Sportului/ 
Capitolul 5000/Grupa 70/ 
Cheltuieli de capital 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/21/28 
Ministerul Tineretului și 
Sportului Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli 
de capital cu suma de 
4.500 mii de lei în 
vederea finanţării 
obiectivului de investiții 
Transformarea 
patinoarului artificial 
descoperit în artificial 
acoperit, cu anexele 
corespunzătoare” – Tîrgu 
Mureș 
Autor: Deputat Cosma 
Lavinia USR 

Motivația: Investiţiile în construirea de noi baze 
sportive reprezintă o prioritate în ceea ce privește 
dezvoltarea sportului de performanță și a celui de 
masă în România. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
4.500 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/TITLUL XIV 
ACTIVE FINANCIARE 

Amendament respins la 
vot 
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14.  Anexa 3/21/29/ Ministerul 
Tineretului și Sportului/ 
Capitolul 5000/ Grupa 70/ 
Cheltuieli de capital 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/21/29 
Ministerul Tineretului și 
Sportului Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli 
de capital cu suma de 100 
mii de lei în vederea 
finanţării cheltuielilor de 
expertiză, proiectare, 
asistență tehnică, de 
execuție privind 
reparațiile capitale pentru 
Sala Sporturilor din Tîrgu 
Mureș 
Autor: Deputat Cosma 
Lavinia USR 

Motivația: Sala Sporturilor din Tîrgu Mureș nu 
a trecut printr-o reparație capitală din 1978, când 
a fost dată în folosință. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 100 
mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/TITLUL XIV 
ACTIVE FINANCIARE 

Amendament respins la 
vot 

15.  Anexa 3/21/27 - Ministerul 
Tineretului și Sportului 
 
 

Se alocă fonduri pentru 
obiectivele Bazin 
descoperit și Hotel Sport, 
aflate în administrarea 
Complexului Sportiv 
Național Lascăr Pană Baia 
Mare, la suma de 
9.620.383 de lei, pentru 
executarea lucrărilor de 
„proiectare și execuție”. 

Motivația: Bazinul descoperit, pentru care s-a 
solicitat ministerului un buget de 2972109,39 de 
lei, este abandonat de mai mulți ani. Readucerea 
sa în circuit este importantă atât pentru sportivii 
de performanță cât și pentru iubitorii de mișcare. 
Reabilitarea Hotelului „Sport” (sumă 
fundamentată către MTS la valoarea de 
6648274,78 de lei) este necesară pentru a oferi 
sportivilor care își vor desfășura activitatea în 
cadrul Centrului, care nu sunt din Baia Mare, 

Amendament respins la 
vot 
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Autor: Deputat USR 
Vlad Emanuel Duruș; 
Grupurile parlamentare 
USR 

spațiu de cazare. În plus, obiectivul va avea 
spații pentru servit masa, întreținere și 
recuperare. Întârzierea finanțării face 
neoperațională înființarea Centrului Național 
Sportiv în Baia Mare, acesta funcționând doar pe 
hârtie. 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 

16.  Anexa 3/21/01  
MINISTERUL TINERETULUI 
SI SPORTULUI/ Capitolul 
6501, Grupa/Titlu 01, Titlul ” 
CHELTUIELI CURENTE” 
 
 
 

Propunem alocarea sumei 
de 6.891 mii lei pentru 
Programul de susținere a 
acțiunilor de tineret. 
 
Autori: Raluca TURCAN 
- deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - 
deputat PNL 
Mara MAREŞ - deputat 
PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN 
- deputat PNL 
Cristinel ROMANESCU - 

Motivare: Programul de susținere a acțiunilor de 
tineret reprezintă o componentă esențială în 
finanțarea activității sectorului 
nonguvernamental de tineret. Privarea ONG-
urilor de și pentru tineret de această sursă 
finanțare ar contribui fără doar și poate la o 
restrângere a activității acestora, cu un impact 
negativ imediat. În încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de susținere a acțiunilor 
de tineret, ar trebui să atingă un total de 
17.388.514,85 lei.  Păstrând procentul de anul 
trecut alocat la capitolul Învățământ, față de 

Amendament respins la 
vot 
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deputat PNL  
Grupurile parlamentare 
ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Cultură, recreere și religie, respectiv 39,63% din 
total, suma alocată pentru 2019 ar trebui să fie de 
6.891.087,186 lei. 
Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice - 
7000/01/1284 - Programul National de 
Dezvoltare Locala: Se vor realoca 5.391.087,186 
lei din 583.590.000 lei. 

17.  Anexa 3/21/01 MINISTERUL 
TINERETULUI SI 
SPORTULUI/ Capitolul 6701, 
Grupa/Titlu 20, Titlul ” 
TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII/ Credite de 
angajament” 
 
 
 
 

Solicităm suplimentarea 
Bugetului Ministerului 
Tineretului și Sportului cu 
suma de 195.247 mii lei 
pentru întreținerea, 
funcționarea și 
dezvoltarea bazei 
materiale sportive și a 
centrelor de agrement 
 
Autori: Raluca TURCAN 
- deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - 
deputat PNL 
Mara MAREŞ - deputat 
PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN 
- deputat PNL 
Cristinel ROMANESCU - 

Un raport al Curții de Conturi din 2015 menționa 
„un necesar de investiții de peste 8.128.535 lei 
pentru reparații urgente și de 60.642.168 lei 
pentru ca toate centrele de agrement să devină 
funcționale și să atingă standarde europene de 
calitate). În acest context și în încercarea de a 
ajunge la o sumă simbolică de 10 euro (46,4 
euro, decembrie 2018) alocată pentru fiecare 
tânăr din România, finanțarea întreținerii, 
funcționării și dezvoltării bazei materiale 
sportive și a centrelor de agrement, ar trebui să 
atingă un total de 195.247.524 lei. 
Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice - 
7000/01/1725 - Programul National de 
Dezvoltare Locala-ETAPA II: Se vor realoca 
98.382.524 lei din 1.300.000.000 lei. 

Amendament respins la 
vot 
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deputat PNL  
Grupurile parlamentare 
ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

18.  Anexa 3/21/01 MINISTERUL 
TINERETULUI SI 
SPORTULUI/ Capitolul 6701, 
Grupa/Titlu 20, Titlul ” 
TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII/ Credite de 
angajament” 
 
 
 

Propunem alocarea sumei 
de 1.837 mii lei pentru 
Programul de centre de 
tineret (6500/01/398, 
capitolul Învățământ, 
Program de centre de 
tineret) 
 
 
Autori: Raluca TURCAN 
- deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - 
deputat PNL 
Mara MAREŞ - deputat 
PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN 
- deputat PNL 
Cristinel ROMANESCU - 
deputat PNL  
Grupurile parlamentare 
ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Motivare: Legea bugetului pe anul 2019 
prevede o scădere bugetară pentru centrele de 
tineret, de la 800.000 lei, la 500.000 lei (37,5%). 
Analizând Diagnoza situației infrastructuri și a 
furnizării serviciilor pentru tineri și studenți în 
cadrul instituțiilor și serviciilor publice 
subordonate MTS, realizată în 2016 de către 
Ministerul Tineretului și Sportului, constatăm că 
astfel de centre de tineret funcționează în 53% 
din județele și sectoare din țara noastră, în timp 
ce în 38% dintre județe și sectoare nu 
funcționează astfel de centre. De asemenea, doar 
11,76% dintre acestea sunt administrate în 
parteneriat cu un ONG, deși 73,52% funcționau 
cu voluntari. De asemenea, doar 26,47% dintre 
centrele de tineret aveau mai mult de un angajat. 
În acest context și în încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de centre de tineret, ar 
trebui să atingă un total de 1.837.620 lei. 
Sursa de finanţare: Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice - 

Amendament respins la 
vot 
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7000/01/1725 - Programul National de 
Dezvoltare Locala-ETAPA II: Se vor realoca 
1.337.620 lei din 1.300.000.000 lei. 

19.  Anexa 3/ capitolul 5001/ 21/ 
02/ grupa 59/  
XI -Alte cheltuieli / 
Programe pentru tineret/ 08/II 

La Ministerul Tineretului 
și Sportului propunem 
pentru Programul pentru 
tineret creșterea bugetului 
alocat de la suma de 4.941 
mii de lei la suma de 
10.000 mii de lei.  
Autori: Ponta Victor-
Viorel, deputat neafiliat  
Bogaciu Alexandra-
Corina, deputat neafiliat  
Podașcă Gabriela-Maria,  
deputat neafiliat  
Pau Radu-Adrian,  
deputat neafiliat 

Motivația: Pentru o mai buna alocare pentru 
activitățile de tineret prin creșterea numărului de 
proiecte de tineret finanțate în contextul 
operaționalizării Strategiei naționale pentru 
tineret 2015-2020. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă la 
dispoziția Primului Ministru 

 

20.  Anexa 3/ capitolul 5001/ 21/ 
02/ grupa 59/  
XI -Alte cheltuieli / 
Proiecte de comunicare, 
informare publica și 
promovarea imaginii și 
intereselor romanești peste 
hotare /articolul 16/II 

Se propune creșterea  
sumei de la  550 mii de lei 
la  1.000 mii de lei la 
Ministerul Tineretului și 
Sportului  
Autori: Ponta Victor – 
Viorel– deputat neafiliat, 
Cîmpeanu Sorin Mihai – 

Motivația: Având în vedere faptul că anul 2019 
este cel în care Romania deține Președinția 
Consiliului Uniunii Europene, trebuie să 
constituie o prioritate pentru Guvernul României 
comunicarea și promovarea intereselor românești 
peste hotare.  
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă la 
dispoziția Primului Ministru  

Amendament respins la 
vot 
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deputat neafiliat, Podașcă 
Gabriela – Maria – 
deputat neafiliat, Pau 
Radu – Adrian– deputat 
neafiliat 

21.  Anexa 3/21/26/ 
Capitolul 6500/01/401, 
Învățământ, Program de 
susținere a acțiunilor de tineret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunere creșterea sumei 
la bugetul Ministerului 
Tineretului și Sportului, în 
2019 de la  1.500 mii de 
lei la suma de  6.891,087 
mii lei. 
 
Autori: Ponta Victor - 
Viorel– deputat neafiliat, 
Cîmpeanu Sorin Mihai – 
deputat neafiliat 
Neafiliat, Podașcă 
Gabriela – Maria – 
deputat neafiliat, Pau 
Radu – Adrian– deputat 
neafiliat 
 
 
 
 
 
 

Motivația: Chiar dacă în proiectul privind Legea 
bugetului de stat pe anul 2019, cheltuiala 
medie/proiect ajunge la un maxim istoric, 
respectiv 23 mii de lei, acest lucru nu se 
datorează unei creșteri semnificative a sumelor 
alocate. Din contră, față de anul precedent, 
pentru 6500/01/401, capitolul Învățământ, 
Program de susținere a acțiunilor de tineret, au 
fost alocate cu 50% mai puține fonduri. 
Consecința acestei scăderi va fi scăderea 
numărului de proiecte finanțate. În total, prin 
Programul de susținere a acțiunilor de tineret, cu 
sumele alocate de la capitolele Învățământ și 
Cultură, recreere și religie, numărul total al 
acestora ar urma să scadă la 240, o scădere de 
60%. De asemenea, numărul de beneficiari va fi 
de doar 42.000 de tineri, în scădere cu 2.000 față 
de anul trecut. Consiliul Tineretului din 
România, prin Analiza finanțării guvernamentale 
a sectorului de tineret 2013-2018, a arătat faptul 
că, Comisia Europeană a alocat pentru activități 
de și pentru tineri, prin programele Erasmus+ și 

Amendament respins la 
vot 
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Corpul European de Solidaritate, gestionate de 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educației şi Formării Profesionale 
(ANPCDEFP), suma de 11.005.005 euro 
(51.173,273 mi de  lei) în anul 2018, urmând ca 
în 2019 să fie alocate 12.542.975 euro (58.324, 
833 mii de  lei). Considerăm că este problematic 
faptul că UE alocă de 11,92 ori mai mulți bani 
pentru acțiunile de tineret ale Guvernului 
României. Programul de susținere a acțiunilor 
de tineret reprezintă o componentă esențială în 
finanțarea activității sectorului 
nonguvernamental de tineret. Privarea ONG-
urilor de și pentru tineret de această sursă 
finanțare ar contribui fără doar și poate la o 
restrângere a activității acestora, cu un impact 
negativ imediat. În încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de susținere a acțiunilor 
de tineret, ar trebui să atingă un total de 17.388, 
514 mii de lei.  Păstrând procentul de anul trecut 
alocat la capitolul Învățământ, față de Cultură, 
recreere și religie, respectiv 39,63% din total, 
suma alocată pentru 2019 ar trebui să fie de 
6.891, 087 mii de lei. 
Sursa de finanțare: vine din scăderea 
următorului capitol bugetar: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice - 7000/01/1284 - 
Programul National de Dezvoltare Locala: Se 
vor reloca 5.391, 087 mii de lei din 583.590 mii 
de lei. 

22.  Anexa 3/21/26/ 
6700/01/401, capitolul Cultură, 
recreere și religie, Program de 
susținere a acțiunilor de tineret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunere la bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului, pentru Cultură, 
recreere și religie, în 
cadrul Programului de 
susținere a acțiunilor de 
tineret o creștere în 2019  
a sumei de la 3.391 mii lei 
la 10.497, 422 mii lei 
 
Autori: Ponta Victor - 
Viorel– deputat neafiliat, 
Cîmpeanu Sorin Mihai – 
deputat neafiliat, Podașcă 
Gabriela – Maria – 
deputat neafiliat, Pau 
Radu – Adrian– deputat 
neafiliat 
 
 
 
 

Motivația: Chiar dacă în proiectul privind Legea 
bugetului de stat pe anul 2019, cheltuiala 
medie/proiect ajunge la un maxim istoric, 
respectiv 23 mii de lei, acest lucru nu se 
datorează unei creșteri semnificative a sumelor 
alocate. Din contră, față de anul precedent, 
pentru 6500/01/401, capitolul Cultură, recreere 
și religie, Program de susținere a acțiunilor de 
tineret, au fost alocate cu 25,8% mai puține 
fonduri. Consecința acestei scăderi va fi scăderea 
numărului de proiecte finanțate. În total, prin 
Programul de susținere a acțiunilor de tineret, cu 
sumele alocate de la capitolele Învățământ și 
Cultură, recreere și religie, numărul total al 
acestora ar urma să scadă la 240, o scădere de 
60%. De asemenea, numărul de beneficiari va fi 
de doar 42.000 de tineri, în scădere cu 2.000 față 
de anul trecut. Consiliul Tineretului din 
România, prin Analiza finanțării guvernamentale 
a sectorului de tineret 2013-2018, a arătat faptul 
că, Comisia Europeană a alocat pentru activități 
de și pentru tineri, prin programele Erasmus+ și 

Amendament respins la 
vot 
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Corpul European de Solidaritate, gestionate de 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educației şi Formării Profesionale 
(ANPCDEFP), suma de 11.005.005 euro 
(51.173, 273 mii de lei) în anul 2018, urmând ca 
în 2019 să fie alocate 12.542.975 euro (58.324, 
833 mii de lei). Considerăm că este problematic 
faptul că UE alocă de 11,92 ori mai mulți bani 
pentru acțiunile de tineret ale Guvernului 
României. Programul de susținere a acțiunilor 
de tineret reprezintă o componentă esențială în 
finanțarea activității sectorului 
nonguvernamental de tineret. Privarea ONG-
urilor de și pentru tineret de această sursă 
finanțare ar contribui fără doar și poate la o 
restrângere a activității acestora, cu un impact 
negativ imediat. În încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de susținere a acțiunilor 
de tineret, ar trebui să atingă un total de 17.388, 
514 mii de lei. Păstrând procentul de anul trecut 
alocat la capitolul Cultură, recreere și religie, 
față de Învățământ, respectiv 60,36% din total, 
suma alocată pentru 2019 ar trebui să fie de 
10.497,422 mii de lei. 
Sursa de finanțare vine din scăderea 
următorului capitol bugetar: Ministerul 
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Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - 
7000/01/1284 - Programul National de 
Dezvoltare Locala: Se vor reloca 7.106, 422 mii 
de lei din 583.590 mii de lei. 

23.  Anexa 3/21/26 
6500/01/675, capitolul 
Învățământ, Dezvoltarea și 
diversificarea ofertei de servicii 
și programe pentru tineri, în 
special studenți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunere la bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului creșterea sumei 
alocate în  2019 de la 
3,000 mii de lei la suma 
de  18.376,236 mii de  lei 
 
Autori: Ponta Victor - 
Viorel– deputat neafiliat, 
Cîmpeanu Sorin Mihai – 
deputat neafiliat, Podașcă 
Gabriela – Maria – 
deputat neafiliat, Pau 
Radu – Adrian– deputat 
neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivația: Una dintre cele mai drastice tăieri 
bugetare repartizată Ministerului Tineretului și 
Sportului este cea de la capitolul Învățământ 
pentru programul Dezvoltarea și diversificarea 
ofertei de servicii și programe pentru tineri, în 
special studenți. Astfel, față de cele 8.000 mii de 
lei utilizate anul trecut, în 2019 este prevăzută 
suma de 3.000 mii de lei, scăderea fiind de 
62,50%. Răspunzând la solicitările Alianței 
Naționale a Organizațiilor Studențești din 
România, Ministerul Tineretului și Sportului, 
prin OMTS nr. 290/2018 a crescut cu 66,6%, de 
la 6.000, la 10.000 de locuri, numărul total de 
locuri acordate pentru Programul Național 
„Tabere Studențești”, adăugând o serie de 
prevederi care au crescut numărul de total 
potențiali beneficiari. 
Prin scăderea abruptă a finanțării acestui capitol, 
Ministerul Tineretului și Sportului revine la 
situația de dinainte de 2018. De asemenea, în 
contextul în care este preconizată creșterea 
alocației de cazare, de la 60 de lei, la 120 lei, 
suma totală alocată per zi ajunge la 160 de lei, 

Amendament respins la 
vot 
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față de 100 lei cum a fost în anii anteriori. 
Creșterea costurilor cu 37,5% generează o 
scădere și mai mare a numărului de beneficiari. 
Recreerea studenților, și a tinerilor în general, 
reprezintă un element esențial, care ar trebui 
asigurat de Ministerul Tineretului și Sportului și 
să acopere un număr cât mai mare de beneficiari. 
Păstrând procentul de anul trecut alocat la 
capitolul Învățământ, față de Cultură, recreere și 
religie, respectiv  87,43% din total, suma alocată 
pentru 2019 ar trebui să fie de 18.376,236 mii de 
lei. 
Sursa de finanțare vine din scăderea 
următorului capitol bugetar: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – 
7000/01/1284 – Programul National de 
Dezvoltare Locala: Se vor reloca 15.376 mii de 
lei din 583.590 mii de lei. 

24.  Anexa 3/21/26/ 
6700/01/675, capitolul Cultură, 
recreere și religie, Dezvoltarea 
și diversificarea ofertei de 
servicii și programe pentru 
tineri, în special studenți 
 
 
 

Propunere la Bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului creșterea sumei 
în  2019 de la 1.400 mii 
de lei la suma de  
2.641,583 mii de lei 
 
Autori: Ponta Victor - 
Viorel– deputat neafiliat, 

Motivația: O creștere, chiar dacă nu 
semnificativă, înregistrăm la capitolul Cultură, 
recreere și religie, pentru programul Dezvoltarea 
și diversificarea ofertei de servicii și programe 
pentru tineri, în special studenți, de la 1.150 mii 
de lei la 1.400 mii de lei, reprezentând 21,74%. 
În încercarea de a ajunge la o sumă simbolică de 
10 euro (46,4 euro, decembrie 2018) alocată 
pentru fiecare tânăr din România, finanțarea 

Amendament respins la 
vot 
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Cîmpeanu Sorin Mihai – 
deputat neafiliat, Podașcă 
Gabriela – Maria – 
deputat neafiliat, Pau 
Radu – Adrian– deputat 
neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programului de susținere a acțiunilor de tineret, 
ar trebui să atingă un total de 21.017,820 mii de 
lei.  Păstrând procentul de anul trecut alocat la 
capitolul Cultură, recreere și religie, față de 
Învățământ, respectiv 12,56% din total, suma 
alocată pentru 2019 ar trebui să fie de 
2.641.583,934 lei. Recreerea studenților, și a 
tinerilor în general, reprezintă un element 
esențial, care ar trebui asigurat de Ministerul 
Tineretului și Sportului și să acopere un număr 
cât mai mare de beneficiari. 
Sursa de finanțare vine din scăderea 
următorului capitol bugetar: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - 
7000/01/1284 - Programul National de 
Dezvoltare Locala: Se vor reloca 1.241, 583 mii 
de lei din 583.590 mii de lei. 

25.  Anexa 3/21/26/ 
6700/01/363, capitolul Cultură, 
recreere și religie, Întreținerea, 
funcționarea și dezvoltarea 
bazei materiale sportive și a 
centrelor de agrement 
 
 

Propunere la bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului în anul 2019  
creșterea sumei  de la 
96.865 mii de  lei  la suma 
de  195.247,524 mii de lei 
 
Autori: Podașcă Gabriela 

Motivația: Este de apreciat faptul că Ministerul 
Tineretului și Sportului a crescut suma alocată 
pentru întreținerea și funcționarea centrelor de 
agrement, inclusiv a bazei materiale sportive, cu 
13,96%. Această sumă este însă departe de ceea 
ce care ar trebui să fie alocată. Indiferent de 
destinația centrelor, ele reprezintă cel mai 
important patrimoniu dedicat tineretului din 

Amendament respins la 
vot 
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– Maria – deputat 
neafiliat, Pau Radu – 
Adrian– deputat neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

România, iar menținerea lor în condiții optime de 
funcționare, respectiv dezvoltarea lor ar trebui să 
reprezinte o prioritate. Conform Analizei 
finanțării guvernamentale a sectorului de tineret 
2013-2018, realizate de Consiliul Tineretului din 
România, în 2016, în administrarea Ministerului 
Tineretului și Sportului, prin Direcțiile pentru 
Sport și Tineret, se numărau 147 de centre de 
agrement, doar 42,17% dintre acestea fiind 
funcționale. Practic, din cauza subfinanțării 
cronice, mai puțin de jumătate din aceste centre 
erau accesibile tinerilor. Între timp, numărul 
acestor a scăzut și mai mult. 
De asemenea, conform aceleiași analize, 
numărul mediu de locuri de cazare în aceste 
centre de agrement este 103 locuri, majoritatea 
având un număr de locuri cuprins între 50 și 99. 
Camerele pot fi de 2, 3, 4, 5 și 6 paturi, însă doar 
„într-un număr restrâns de centre de agrement, 
camerele au grupuri sanitare proprii”. Doar 
40,81% dintre acestea sunt înscrise în Cartea 
Funciară, ceea ce generează probleme 
semnificative în ceea ce privește încercarea de a 
atrage fonduri nerambursabile. Conform 
aceleiași analize, 72,58% dintre centrele de 
agrement menționau o stare bună a dotărilor. 
85,48% dintre ele aveau sistem de încălzire, însă 
doar 37,09% aveau rampe pentru persoane cu 
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dizabilități. Nu în ultimul rând, 45 din 62 de 
centre de agrement aveau o bucătărie 
funcțională. Un raport al Curții de Conturi din 
2015 menționa „un necesar de investiții de peste 
8.128,535 mii de lei pentru reparații urgente și de 
60.642,168 mii de lei pentru ca toate centrele de 
agrement să devină funcționale și să atingă 
standarde europene de calitate). În acest context 
și în încercarea de a ajunge la o sumă simbolică 
de 10 euro (46,4 euro, decembrie 2018) alocată 
pentru fiecare tânăr din România, finanțarea 
întreținerii, funcționării și dezvoltării bazei 
materiale sportive și a centrelor de agrement, ar 
trebui să atingă un total de 195.247.524 lei. 
Sursa de finanțare vine din scăderea 
următorului capitol bugetar: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - 
7000/01/1725 - Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II: Se vor reloca 
98.382,524 mii de lei din 1.300.000 mii de lei. 

26.  Anexa 3/21/26/ 
6500/01/398, capitolul 
Învățământ, Program de centre 
de tineret 
 
 
 

Propunere la bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului în anul 2019  
creșterea sumei  de la 500 
mii de lei la suma de  
1.837,620 mii de lei. 
 

Motivația:Centrele de tineret reprezintă acele 
spații fizice destinate tinerilor, în care aceștia 
beneficiază de îndrumare, consiliere, oportunități 
de dezvoltare personală și de petrecere a 
timpului liber, precum și de oportunități de 
învățare. În mod normal, acestea asigură aceste 
servicii în mod gratuit pentru tineri, prin 

Amendament respins la 
vot 
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Autori: Podașcă Gabriela 
– Maria – deputat 
neafiliat, Pau Radu – 
Adrian– deputat neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intermediul lucrătorilor de tineret, al liderilor sau 
specialiștilor de tineret, care pot fi angajați sau 
voluntari. Programul de guvernare 2018-2020 
prevede faptul că ar trebui realizate „centre 
educaționale puternice, care să asigure 
copiilor/tinerilor servicii de educație până la 
nivel universitar, după caz, cămin, cantină, bază 
sportivă și pentru activități sociale”. Prin urmare, 
în conformitate cu Programul de guvernare 
2018-2020, centrele de tineret ar trebui să 
reprezinte cu adevărat o prioritate pentru 
Guvernul României. Din păcate, așa cum am 
arătat mai sus, acest lucru se menține strict la 
nivel speculativ. Analizând finanțarea pe 
componenta de tineret din cadrul Ministerului 
Tineretului și Sportului, realizăm cât de 
insuficiente și eterogen sunt utilizate aceste 
resurse. Astfel, dacă ne raportăm la centrele de 
tineret, cheltuielile medii cu un astfel de centru 
au scăzut constant în ultimii ani. Practic, de la 
38.500 lei/centru de tineret, în 2013, s-a ajuns la 
o alocare de 15.000 lei/centru de tineret în 2017. 
În prezent, aceasta este estimată la 21.000 lei. 
Chiar și așa, față de 2013, scăderea este de 
45,45%. De asemenea, numărul beneficiarilor a 
scăzut în perioada 2013-2017 de la 150.000, la 
82.300, scăderea fiind de 45,13%, în contextul în 
care numărul centrelor s-a menținut relativ 
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constant. Legea bugetului pe anul 2019 prevede 
o scădere bugetară pentru centrele de tineret, de 
la 800.000 lei, la 500.000 lei (37,5%). Analizând 
Diagnoza situației infrastructuri și a furnizării 
serviciilor pentru tineri și studenți în cadrul 
instituțiilor și serviciilor publice subordonate 
MTS, realizată în 2016 de către Ministerul 
Tineretului și Sportului, constatăm că astfel de 
centre de tineret funcționează în 53% din 
județele și sectoare din țara noastră, în timp ce în 
38% dintre județe și sectoare nu funcționează 
astfel de centre. De asemenea, doar 11,76% 
dintre acestea sunt administrate în parteneriat cu 
un ONG, deși 73,52% funcționau cu voluntari. 
De asemenea, doar 26,47% dintre centrele de 
tineret aveau mai mult de un angajat. În acest 
context și în încercarea de a ajunge la o sumă 
simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de centre de tineret, ar 
trebui să atingă un total de 1.837.620 lei. 
Sursa de finanțare: Scăderea următorului 
capitol bugetar: Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice - 7000/01/1725 - 
Programul National de Dezvoltare Locala - 
ETAPA II: Se vor reloca 1.337,620 mii de lei din 
1.300.000 mii de lei. 
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27.  Anexa 3/21/26/ 
6700/01/399, capitolul Cultură, 
recreere și religie, Program de 
cercetare socială în domeniul 
tineretului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunere la bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului în anul 2019  
creșterea sumei  de la 150 
mii de lei la suma de  299 
mii lei. 
 
Autori: Podașcă Gabriela 
– Maria – deputat neafiliat 
Pau Radu – Adrian– 
deputat neafiliat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivația: Faptul că Ministerul Tineretului și 
Sportului a alocat în perioada 2013-2018 o sumă 
de bani pentru a realiza un program de cercetare 
socială în domeniul tineretului este oportun. 
Totuși, finanțarea acestuia a scăzut treptat, în 
2018  fiind alocați 65.000 de lei pentru fiecare 
din cele 3 potențiale studii, în contextul în care în 
2013 au fost alocați 70.000 de lei pentru 5 lucrări 
de cercetare, iar în 2014 au fost alocate 87.000 
de lei pentru fiecare din cele 4 lucrări de 
cercetare. Situația cea mai gravă a fost în anul 
2017, când au fost alocați doar 20.000 de lei 
pentru un singur proiect de cercetare. Pentru anul 
2019, Ministerul Tineretului și Sportului are 
alocată o sumă în creștere cu 15,38%, de la 
130.000 lei la 150.000 lei. Incapacitatea 
Ministerului Tineretului și Sportului de a elabora 
politici publice în domeniul de tineret este 
cauzată de și de absența unor studii aprofundate 
pe acest subiect. Prin urmare, este necesar să fie 
alocați mai mulți bani în vederea elaborării de 
studii mai complexe, dat fiind spectrul variat al 
problemelor întâmpinate de tineri și a lipsei 
informațiilor cu privire la acest lucru. 
În acest context și în încercarea de a ajunge la o 
sumă simbolică de 10 euro (46,4 euro, decembrie 
2018) alocată pentru fiecare tânăr din România, 
finanțarea Programului de centre de tineret, ar 

Amendament respins la 
vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

  
 
 
 
 

trebui să atingă un total de 299.000 lei. 
Sursa de finanțare vine din scăderea 
următorului capitol bugetar: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - 
7000/01/1725 - Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II: Se vor reloca 
149 mii de lei din 1.300.000 mii de lei. 

28.  Anexa 3/21/26/ 
6500/01/398, capitolul 
Învățământ, Program de centre 
de tineret 
 

Se propune la 
Ministerului Tineretului și 
Sportului  alocarea în 
2019 a  sumei de 400 mii 
de lei pentru construcția 
unei Săli Polivalente 
multifuncţionale în 
București sectorul 1. 
 
Autori: Podașcă Gabriela 
– Maria – deputat 
neafiliat, Pau Radu – 
Adrian– deputat neafiliat 

Motivația: Construcţia unei Săli Polivalente 
multifuncţionale în București sectorul 1, de 
minim 15 mii de locuri, cu toată infrastructura 
necesară într-o sală polivalentă pentru a putea fi 
acreditată la nivel european și a permite 
României să fie gazda unor evenimente sportive 
și culturale de anvergură națională și europeană. 
Dezvoltarea infrastructurii contribuie la 
dezvoltarea capitalei României din punct de 
vedere economic, cultural și sportiv. 
Sursa de finanțare: Fondul Suveran de 
Dezvoltare și Investiții 
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Anexa nr. 13 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/22 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII REGIONALE 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

1. 1
. 
Anexa nr. 3/22/01, Capitol 8301 
“Agricultură, silvicultură, piscicultură 
şi vânătoare”, Grupa 40, Titlul IV 
“Subvenţii” 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi  
Dezvoltării Rurale cu suma de 
250.000 mii lei – credite de 
angajament. 
Suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale cu suma de 
250.000 mii lei – credite 
bugetare. 
 
Autor:  
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Suma este destinată producătorilor 
agricoli – fermele mici – în vederea 
subvenţionării achiziţiei de maşini şi 
echipamente agricole de mici 
dimensiuni. 
Promovarea sectorului agricol trebuie 
să reprezinte o prioritate de dezvoltare 
a economiei ţării. 
Modernizarea în producţia agricolă 
impune extinderea şi diversificarea 
mecanizării lucrărilor agricole, 
deoarece asigură creşterea 
productivităţii muncii, realizarea 
lucrărilor de bună calitate şi la 
termene optime, ceea ce duce la 
creşterea recoltei şi scăderea costurilor 
în timp.  
În acest sens, fermierii mici au nevoie 
de cât mai mult suport nu numai din 
partea Uniunii Europene ci şi a 
statului pentru achiziţionarea de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

maşini şi echipamente agricole de mici 
dimensiuni, eficienţa acestora fiind 
criteriul principal în procesul de 
elaborare al planului de afaceri. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea creditelor de angajament 
şi bugetare în anul 2019 cu suma de 
250.000 mii lei de la Anexa nr. 
3/65/01, Capitolul 5001 “Cheltuieli  - 
Buget de stat", Grupa 30, Titlul III  
"Dobânzi”. 

2. 2
. 

 Anexa 3/22 

Alocarea sumei de 15.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „Staţie de tratare a ovinelor 
şi caprinelor” din zonele limitrofe 
oraşului Breaza, in anul 2019 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării.  
 
Autor:                        
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 
 

Motivaţia amendamentului:  
Numărul mare de crescători de 
animale din zonă reclamă investiţii în 
dezvoltarea infrastructurii materiale 
care deserveşte această activitate 
agricolă. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor bugetare 
ale Ministerului Agriculturii. 

Respins prin vot 



1195 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

3. 3
. 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa nr. 3/22 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Piata Agro in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 250 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca - Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului:  
În comuna Dumitra există un număr 
mare de producători 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. 
 

Respins prin vot 

4. 4
. 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 
Anexa nr.3/22 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Amenajament silvopastoral in 
comuna Bistrita Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 270 mii 
lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP  

Motivaţia amendamentului:  
Pentru sprijinirea proprietarilor de 
pajisti precum si a crescatorilor de 
animale. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin alocarea financiar din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2016-2020 
 

Respins prin vot 

5. 5
. 
Anexa 3/22  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/22 Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 
suma de 2.000 mii lei pentru 
realizarea lucrărilor de consolidare, 
reabilitare şi modernizare a sediilor 
centrelor locale şi judeţene APIA. 
 
 Autori:  

Suma este necesară pentru reabilitarea 
şi modernizarea unui număr mai mare 
de centre decât cele la care lucrările 
sunt în continuare, dată fiind starea 
avansată de degradare a imobilelor în 
care îşi desfăşoară activitatea în 
teritoriu angajaţii APIA. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

Gheorghe Tinel - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

cheltuielilor prevăzute la Anexa 
nr.3/22  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale/ Capitol 8301 
Agricultură, Silvicultură, Piscicultură 
şi Vânătoare / Articol 01/ Alineat 20 
BUNURI SI SERVICII 

6. 6
. 
MADR - se creditează 83015606 
Programe din Fondul European de 
Garantare Agricola (FEGA) - 464 
Măsura de piaţa privind programul 
apicol conform Regulamentului CE nr. 
1234/2007 - Regulamentul unic OCP 

Propunem alocarea 500 mii lei sau 
în baza necesităţilor deja calculate, 
pentru sprijinirea activităţii 
producătorilor apicultori din 
România prin măsuri concrete 
precum : 
- finanţarea Programului 

Naţional Apicol (PNA); 
- Protejarea rasei autohtone 

(Apis mellifera carpatica); 
- Combaterea contaminării 

cerii; 
- Stoparea comercializării 

mierii neconforme, falsificate sau 
fără origine corect declarată, dar 
prezentată ca producţie naturală şi 
autohtonă; 

- Opţiunea sprijinului financiar 
pentru polenizare, după modelul 
practicat în alte ţări.  

 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 

Motivația amendamentului: 
Apicultura trebuie să devină printre 
domeniile prioritare pe agenda 
oricărui program al Guvernului şi 
Parlamentului în ceea ce priveşte 
sănătatea populaţiei, ştiut fiind faptul 
că mierea naturală este unul din 
alimentele cu proprietati incontestabile 
pentru menţinerea sănătăţii 
(incomparabil mai bun decât zahărul 
sau alţi îndulcitori). În România se 
consumă de 3-4 ori mai puţină miere 
decât în ţările occidentale, în condiţiile 
în care ţara noastră se află pe locul 4 
în UE (şi pe locul 14 mondial) la 
producţia şi exportul de miere. Este 
aşadar necesar ca autorităţile 
competente să încurajeze consumul de 
miere naturală în rândul populaţiei. Ca 
atare, Ministerul Agriculturii, alături 
de Ministerul Sănătăţii şi de 
Ministerul Educaţiei in plus fata de 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

Popescu, Uniunea Salvați România masurile precizate in amendamentul 
formulat ar putea demara campanii de 
informare în şcoli şi spitale cu privire 
la beneficiile consumului de miere şi 
mai ales a celei 100% naturale în 
raport cu cea neconformă sau 
contrafăcută. 
Autorităţile ar trebui să ia mai multe 
măsuri pentru a proteja rasa autohtonă 
de albine şi pentru a-i sprijini pe 
apicultori, în vederea întăririi poziţiei 
României pe piaţa europeană şi 
mondială a mierii naturale. În plus față 
de cele menționate Ministerul 
Agriculturii şi Ministerul Educaţiei ar 
putea demara programe de calificare 
profesională a tinerilor pasionaţi de 
apicultură. 
 
Sursa de finanțare:  
250 mii lei - Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol Autoritati 
publice si actiuni externe - gROwth - 
Contul individual de economii Junior 
Centenar 
250 mii lei ACADEMIA ROMÂNĂ, 
Capitol bugetar 53.01 - Cecetare 
fundamentala si cercetare dezvoltare - 
Program 2. Dezvoltarea sistemului 



1198 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

economic, social si juridic al 
Romaniei, consolidarea pozitiei si 
rolului Romaniei în Uniunea 
Europeana, precum si dezvoltarea 
societatii informationale - societatea 
cunoasterii 

7.  MADR - se creditează 83015606 
Programe din Fondul European de 
Garantare Agricola (FEGA) - 464 
Măsura de piața privind programul 
apicol conform Regulamentului CE nr. 
1234/2007 - Regulamentul unic OCP 

Propunem alocarea 500 mii lei sau 
în baza necesităților deja calculate, 
pentru sprijinirea activității 
producătorilor apicultori din 
România prin măsuri concrete 
precum : 
- finanțarea Programului 

Naţional Apicol (PNA); 
- Protejarea rasei autohtone 

(Apis mellifera carpatica); 
- Combaterea contaminării 

cerii; 
- Stoparea comercializării 

mierii neconforme, falsificate sau 
fără origine corect declarată, dar 
prezentată ca producţie naturală şi 
autohtonă; 

- Opţiunea sprijinului financiar 
pentru polenizare, după modelul 
practicat în alte ţări.  

 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați România 

MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI 
Apicultura trebuie să devină printre 
domeniile prioritare pe agenda 
oricărui program al Guvernului şi 
Parlamentului în ceea ce priveşte 
sănătatea populaţiei, ştiut fiind faptul 
că mierea naturală este unul din 
alimentele cu proprietati incontestabile 
pentru menţinerea sănătăţii 
(incomparabil mai bun decât zahărul 
sau alţi îndulcitori). În România se 
consumă de 3-4 ori mai puţină miere 
decât în ţările occidentale, în condiţiile 
în care ţara noastră se află pe locul 4 
în UE (şi pe locul 14 mondial) la 
producţia şi exportul de miere. Este 
aşadar necesar ca autorităţile 
competente să încurajeze consumul de 
miere naturală în rândul populaţiei. Ca 
atare, Ministerul Agriculturii, alături 
de Ministerul Sănătăţii şi de 
Ministerul Educaţiei in plus fata de 
masurile precizate in amendamentul 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

formulat ar putea demara campanii de 
informare în şcoli şi spitale cu privire 
la beneficiile consumului de miere şi 
mai ales a celei 100% naturale în 
raport cu cea neconformă sau 
contrafăcută. 
Autorităţile ar trebui să ia mai multe 
măsuri pentru a proteja rasa autohtonă 
de albine şi pentru a-i sprijini pe 
apicultori, în vederea întăririi poziţiei 
României pe piaţa europeană şi 
mondială a mierii naturale. În plus față 
de cele menționate Ministerul 
Agriculturii şi Ministerul Educaţiei ar 
putea demara programe de calificare 
profesională a tinerilor pasionaţi de 
apicultură. 
 
SURSA DE FINANȚARE:  

1. 250 mii lei - Secretariatul 
General al Guvernului - 
Capitol Autoritati publice si 
actiuni externe - gROwth - 
Contul individual de economii 
Junior Centenar 

250 mii lei ACADEMIA ROMÂNĂ, 
Capitol bugetar 53.01 - Cecetare 
fundamentala si cercetare dezvoltare - 
Program 2. Dezvoltarea sistemului 
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Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

economic, social si juridic al 
Romaniei, consolidarea pozitiei si 
rolului Romaniei în Uniunea 
Europeana, precum si dezvoltarea 
societatii informationale -societatea 
cunoasterii 
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Anexa nr. 14 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/23 MINISTERUL MEDIULUI 

 
Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

1.  Anexa 3/23 Reconstrucţie ecologică 
forestieră pe terenuri degradate 
comuna Rîciu, judeţul Mureş, 
Perimetrul de ameliorare 
Cernătoaie-Continit 57,37 ha. 
 
Autor: 
Dr. Marius Paşcan – Deputat 
PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară continuarea lucrărilor 
de Reconstrucţie ecologică forestieră 
pe terenuri degradate, pentru 
îmbunătăţirea calităţii solului, a 
aerului şi a ecosistemului. 

Se respinge amendamentul 
pe motiv că aspectele 
semnalate nu intră în sfera 
de competență a 
Ministerului Mediului, 
conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările 
și completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 
centrale și pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative, prin 



1202 

 

Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

care se înființează 
Ministerul Apelor și 
Pădurilor. 
 

2.  Anexa 3/23 Alocarea sumei de 11.220 mii lei 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii ,,Combaterea alunecarii 
de teren strada Plevnei - 
Campina” in anul 2019, precum 
si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina 
Grupul PMP 
 

Necesitatea lucrarilor in vederea 
combaterii fenomenului de alunecari 
de teren, pentru rezolvarea situatie 
actuale a acestei zone, care prezinta 
denivelari prin prabusirea 
infrastructurii si a suprastructurii. 

Se respinge amendamentul 
pe motiv că aspectele 
semnalate nu intră în sfera 
de competență a 
Ministerului Mediului, 
conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările 
și completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 
centrale și pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative, prin 
care se înființează 
Ministerul Apelor și 
Pădurilor. 



1203 

 

Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

3.  Anexa nr. 3 / 23 / 01  
Ministerul Mediului 
Capitol 74.01 
Protecția mediului 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului  cu suma 
de 1.400 mii lei pentru 
închiderea finală a depozitului 
de deșeuri Câmpulung 
Moldovenesc. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Pentru închiderea finală a depozitului 
de deșeuri neconforme de la 
Câmpulung Moldovenesc este 
necesar sprijin financiar, resursele 
bugetare locale pentru investiții fiind 
limitate. 
 
 
Sursa de finanțare: prin diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

Se respinge amendamentiul 
întrucât închiderea 
depozitelor de deșeuri 
municipale revine 
autorităților publice locale, 
așa cum se precizează la art. 
10 alin. (2) din HG nr. 
349/2005 privind 
depozitarea deșeurilor. 

4.  Anexa nr. 3 / 23 / 02 / Ministerul 
Mediului 
 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se solicită suplimentarea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 23 / 02 / Ministerul 
Mediului /Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 
cu suma de 80.000 mii lei pentru 
finanțarea lucrărilor de 
reabilitare a obiectivelor afectate 
de inundații în anul 2018 în 

Pagubele produse în județul Suceava 
în urma inundațiilor din perioada 15 
iunie 2018 – 23 august 2018, cu tot 
cu cele din agricultură, au fost 
estimate la valoarea de 150.948.540 
lei. 
În perioada 15-24 august valoarea 
pagubelor în infrastructura unor 
unități teritorial administrative din 

Se respinge amendamentul 
pe motiv că aspectele 
semnalate nu intră în sfera 
de competență a 
Ministerului Mediului, 
conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

județul Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

județul Suceava, produse ca urmare a 
fenomenelor meteo periculoase, se 
cifrează la 3.745.984 lei. 
Din această sumă, 1.793.300 lei 
reprezintă valoarea pagubelor din 
municipiul Câmpulung 
Moldovenesc. Au fost afectate 15 
localități din județul Suceava, 
majoritatea pagubelor în 
infrastructura acestora fiind 
provocate de creșterea debitelor pe 
cursurile mici de apă, scurgeri de pe 
versanți și blocarea podurilor și 
podețelor cu aluviuni și materiale 
vegetale. Astfel, au fost afectate, în 
total, 22 case, dar fără avarii 
structurale, un obiectiv socio-
economic, 20,3 kilometri de drum 
comunal, în valoare de 1.217.124 lei, 
opt poduri – 550.000 lei, patru 
podețe -15.652 lei, circa cinci 
kilometri apărări de mal sau 
degradări cursuri de apă, în valoare 
de 794.808 lei. 
Dintre toate acestea, numai la 
Câmpulung Moldovenesc au fost 
avariate 19 case, 3,65 km de străzi – 
1.072.000 lei, 3 poduri – 116.450, 
lei, fiind colmatate cursuri de apă pe 

Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările 
și completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 
centrale și pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative, prin 
care se înființează 
Ministerul Apelor și 
Pădurilor. 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

o lungime de 4,2 km, în valoare de 
604.800 lei. 
La construcțiile hidrotehnice ale 
Sistemului de Gospodărire a Apelor 
Suceava, pagubele produse din cauza 
viiturilor, în perioada iunie-iulie 
2018, se ridică la 18.453.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: prin diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI  

5.  Anexa nr.3/23/23 
MINISTERUL MEDIULUI 
Program/ facilitate/ instrument: 71 
Programul Operational Capacitate 
Administrativă 2014-2020 (POCA) 
 
Proiectul: Aplicarea sistemului de 
politici bazate pe dovezi in 
Ministerul Mediului pentru 
sistematizarea și simplificarea 
legislației din domeniul deșeurilor și 
realizarea unor proceduri simplificate 
pentru reducerea poverii 
administrative pentru mediul de 
afaceri în domeniul schimbărilor 

Se propune suplimentarea 
Programului Operational 
Capacitate Administrativă 2014-
2020 (POCA) și alocarea sumei 
de 2031 mii lei pentru realizarea 
Platformelor subterane de 
colectare a deșeurilor în 
Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat 
PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

În vederea respectării obligațiilor 
legislative impuse, a optimizării 
sistemului de colectare a deșeurilor, 
a creșterii  calității serviciului public 
și a confortului urban, în vederea 
protejării sănătății populației și 
animalelor, eliminării riscurilor 
asociate poluării mediului 
înconjurător“. 
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează cu suma de 2031 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa 
nr. 3/65/02, Titlul VII alte transferuri 

Se respinge întrucât 
proiectul în sine are drept 
scop simplificarea cadrului 
legislativ în domeniul 
gestionării deșeurilor, nu 
finanțarea unor lucrări de 
infrastructură privitoare la 
acest sector. De asemenea, 
trebuie precizat faptul că 
Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 
este structurat pe 3 axe 
prioritare: 
Axa 1 (Administrație 
publică și sistem judiciar 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

climatice, cod sipoca 394 – credite de angajament eficiente) 
Axa 2 (Administrație 
publică și sistem judiciar 
accesibile și transparente) și 
Axa 3 (Asistență tehnică - 
Scopul măsurilor vizate prin 
intermediul axei prioritare 3 
este de a sprijini punerea în 
aplicare a structurilor 
necesare și a capacității 
administrative care sunt 
esențiale pentru atingerea 
obiectivelor definite). 
Pe cale de consecință, 
utilizarea fondurilor UE, 
finanțate prin POCA, în 
cadrul Proiectului SIPOCA 
394, pentru crearea 
infrastructurii de colectare 
subterană a deșeurilor în 
municipiul Arad, depășește 
cadrul legal. 
În plus, autoritățile locale 
potrivit legii au obligația să 
finanțeze infrastructuira de 
colectare a deșeurilor (art.2, 
alin. 1 Legea 101/2006). 

6.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului  

Alocarea sumei de 500.000 mii 
lei pentru ,,Programul Național 

România se află într-o situație de 
infringement pe motivul calității 

Se respinge amendamentul 
pe motiv că aspectele 



1207 

 

Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

Capitol 74 / 01 / 01 de Îmbunătățire a Calității 
Aerului – Amenajări de parcuri 
în zonele urbane poluate". 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

aerului, trei orașe fiind nominalizate 
în acest sens – București, Brașov, 
Iași. Pentru a preveni aplicarea unor 
sancțiuni de până la 343.000 lei / an, 
propunem înființarea unui program 
national de îmbunătățire a calității 
aerului prin amenajarea de parcuri în 
zonele urbane poluate. Acest 
program va fi o metodă de co-
finanțare de la Bugetul de Stat, în 
proporție de minim 50%, pentru 
proiecte ce vizează amenajări de 
parcuri noi în zonele cele mai 
poluate ale orașelor cu probleme de 
calitate a aerului. Programul va fi 
coordonat de către Ministerul 
Mediului.  
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 500.000 mii lei. 

semnalate nu intră în sfera 
de competență a 
Ministerului Mediului, 
conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Construcția și amenajarea 
de parcuri nu intră în sfera 
șe competență a 
Ministerului Mediului, 
aceste lucrări fiind 
effectuate și bugetate de 
UAT-uri  și MDRAP pe 
fonduri europene. MM nu a 
finanțat niciodată 
construcția de parcuri și 
amenajări de teritoriu. 

7.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului  
Capitol 74 / 01 / 01 

Alocarea sumei de 900.000 mii 
lei pentru “Fondul de urgență 
pentru închiderea depozitelor de 
gunoi neconforme” 

România se află într-o situație de 
infringement pe motivul gropilor de 
gunoi neconforme, rămase neînchise. 
Multe dintre acestea au un regim 

Se respinge acest 
amendament deoarece prin 
bugetul AFM care se aprobă 
prin HG după aprobarea 
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de finanţare 
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admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

juridic neclar, altele depind de 
alocarea de la bugetele locale de 
sume considerabile, sume ce ar putea 
fi decontate prin fonduri 
nerambursabile, cu implicarea 
Ministerului Mediului. Este nevoie 
de un fond special pentru închiderea 
acestor depozite, altminteri România 
riscă sancțiuni de până la 343 
milioane de lei pe an.  
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 900.000 mii lei. 

Legii bugetului de stat pe 
2019 a fost prevăzută suma 
de 100 mil lei pentru 
închiderea depozitelor de 
deșeuri municipale, iar 
pentru cele  industriale s-a 
modificat POIM-ul și s-au 
alocat 100 mil euro. 

8.  Anexa 3/23 
 Ministerul Mediului,  
cap. 7408 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2019 cu suma de 
16,642 mii lei pentru obiectivul 
de investiţii – echipamente 
pentru protecţia mediului pe cele 
două maluri ale Dunării, oraş 
Moldova Nouă,  judeţul Caraş-
Severin. 
Autor: Ion-Marcel Vela, 
senator PNL, Grupurile 
parlamentare ale PNL din 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Se respinge amendamentul 
pe motiv că aspectele 
semnalate nu intră în sfera 
de competență a 
Ministerului Mediului, 
conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
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lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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de finanţare 
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admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

Camera Deputaţilor şi Senat normative, cu modificările 
și completările ulterioare și 
ținând cont de prevederile 
art.13 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.1/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
administrației publice 
centrale și pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative, prin 
care se înființează 
Ministerul Apelor și 
Pădurilor. 

9.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului 

Alocarea în bugetul propus 
pentru anul 2019 a sumei de 
1.500  mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii – 
Introducere gaz metan comuna 
Ocna de Fier, judeţul Caraş-
Severin. 
Autor: Ion-Marcel Vela, 
senator PNL, Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Se respinge amendamentul 
pe motiv că aspectele 
semnalate nu intră în sfera 
de competență a 
Ministerului Mediului, 
conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 

10.  Ministerul Mediului, Anexa 3/23. Retea de canalizare menajeră şi Îmbunătăţirea condiţilor de trai şi Se respinge amendamentul 
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staţii de epurare în com. 
Saschiz, jud. Mureş. Suma 
necesară este de  9.859.562,99 
lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL,  
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

atragerea tinerilor in localitate. pe motiv că aspectele 
semnalate nu intră în sfera 
de competență a 
Ministerului Mediului, 
conform Hotărârii 
Guvernului nr. 19/2017 
privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Mediului și pentru 
modificarea unor acte 
normative, cu modificările 
și completările ulterioare. 

11.  Anexa3/23 Ministerul Mediului Suplimentarea bugetului propus 
pentru Agentia Naţionala pentru 
Arii Protejate pentru anul 2019 
cu suma de 30.903. 
 
Senator PNL  
George Catalin Stângă 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Numarul de personal ANANP a fost 
crescut in mod proportional cu 
nevoia de gestionare a ariilor la nivel 
teritorial, la un numar de 490 
persoane, data fiind complexitatea 
activităţii ANANP. 
 
 
Sursa de finanţare: MFP 
 

 

12.  Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/23 Capitol 74 / 01 / 01 

Alocarea sumei de 500.000 mii 
lei pentru ,,Programul Național 
de Îmbunătățire a Calității 
Aerului – Amenajări de parcuri 
în zonele urbane poluate". 
 
Autor: Grupurile parlamentare 

România se află într-o situație de 
infringement pe motivul calității 
aerului, trei orașe fiind nominalizate 
în acest sens – București, Brașov, 
Iași. Pentru a preveni aplicarea unor 
sancțiuni de până la 343.000 lei / an, 
propunem înființarea unui program 

Respins prin vot 



1211 

 

Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
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USR national de îmbunătățire a calității 
aerului prin amenajarea de parcuri în 
zonele urbane poluate. Acest 
program va fi o metodă de co-
finanțare de la Bugetul de Stat, în 
proporție de minim 50%, pentru 
proiecte ce vizează amenajări de 
parcuri noi în zonele cele mai 
poluate ale orașelor cu probleme de 
calitate a aerului. Programul va fi 
coordonat de către Ministerul 
Mediului.  
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 500.000 mii lei. 

13.  Ministerul Mediului  
 
Anexa 3/23 Capitol 74 / 01 / 01 

Alocarea sumei de 900.000 mii 
lei pentru “Fondul de urgență 
pentru închiderea depozitelor de 
gunoi neconforme” 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

România se află într-o situație de 
infringement pe motivul gropilor de 
gunoi neconforme, rămase neînchise. 
Multe dintre acestea au un regim 
juridic neclar, altele depind de 
alocarea de la bugetele locale de 
sume considerabile, sume ce ar putea 
fi decontate prin fonduri 
nerambursabile, cu implicarea 

Respins prin vot 
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Ministerului Mediului. Este nevoie 
de un fond special pentru închiderea 
acestor depozite, altminteri România 
riscă sancțiuni de până la 343 
milioane de lei pe an.  
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 900.000 mii lei. 
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Anexa nr. 15 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/24 MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

1.  Ministerul Transporturilor 
Anexa.3/24 
Capitol 8401, "Transporturi", 
titlul 72, " Active financiare", 
articolul 72.01 "Active 
financiare", aliniatul 72.01.01 
"Participarea la capitalul social 
al societăților comerciale" 

Se propune alocarea de 359,140 mii 
lei, sumă necesară pentru majorarea 
capitalului social al Societății 
Naționale de Transport feroviar de 
Călători "CFR Călatori" - S.A, pentru 
anul 2019. 
Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Suma prevăzută 
reprezintă subcompensarea, de la 
Bugetul de Stat, a pachetului minim 
social aferent serviciului public de 
transport feroviar de călători, 
aferent anilor 2008-2014, se 
încasează într-un cont de disponibil 
deschis la Trezoreria Statului și se 
utilizează cu condiția ca Ministerul 
Transporturilor să își asume 
subcompensarea aferentă acestei 
perioade, iar suma alocată să se 
încadreze în cuantumul 
compensării calculate potrivit 
legislației în vigoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

2.  Anexa 3/24/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefazabilitate, 
fezabilitate şi alte studii 
Capitolul 5001  CHELTUIELI 
– BUGET DE STAT 
500155 Titlul VII  - ALTE 
TRANSFERURI 
50015501  
A. Transferuri interne 

Se alocă suma de 32.000 mii lei 
destinată demarării studiului de 
fezabilitate pentru “Autostrada 
Nordului” – Vama Petea – Satu Mare 
– Baia Mare – Dej – Bistrița – Vatra 
Dornei – Câmpulung Moldovenesc– 
Suceava. 
 
Autorii amendamentului: 
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Huncă Mihaela – deputat neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat 
neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 

Master Planul General de 
Transporturi al României a fost 
aprobat în anul 2016, iar la acest 
moment deja sunt înregistrate mari 
întârzieri în demararea lucrărilor 
noi de autostrada și în finalizarea 
lucrărilor începute în trecut. Mai 
mult, la finalul anului 2018 au 
existat o serie de poziții publice ale 
unor reprezentanți la nivel înalt al 
Guvernului României referitoare la 
repetatele solicitări ale Comisiei 
Europene de a veni cu proiecte 
guvernamentale spre finanțare din 
fonduri europene nerambursabile, 
în special în ceea ce înseamnă 
“Autostrada Unirii” și proiecte de 
dezvoltare a rețelei de metro a 
capitalei. Am putea aminti 
suplimentar și de intervenția 
publică a doamnei prim ministru 
după vizita din țările Golfului 
Persic prin care se anunța intenția 
construirii unei noi autostrăzi care 
să lege nord estul României de 
Ucraina și care să fie realizată în 
regim PPP. Constatăm însă că 
ministerul de resort, CNAIR dar și 
Guvernul României, în general, 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

sunt departe de a respecta 
angajamentele oficiale din trecut, în 
anul 2018 fiind finalizați doar 58 de 
km de autostradă pe unele 
tronsoane aflate în execuție din 
trecut. 
Prin urmare considerăm că este 
vital să se demareze o legătură 
rutieră rapidă între estul și vestul 
României, care să lege județele din 
nord estul țării, Botoșani și 
Suceava, de județele din nord vest, 
Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu 
Mare, asigurându-se 
interconectarea cu autostrăzile din 
Ungaria, tranzitându-se punctul de 
trecere a frontierei de la Vama 
Petea. Solicităm ca acest lucru să 
fie realizat cu celeritate, în 
condițiile în care “Autrostrada 
Unirii” nu pare să aibă încă 
perspective de a primi finanțarea 
europeană negociată încă din 2015. 
Există și un argument suplimentar, 
proiectul de lege inițiat de 65 de 
deputați și senatori care poate fi 
promulgat în cel mai scurt timp de 
către Președintele României.  
Precizăm și faptul că această rută 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

între est și vest, în partea de nord a 
țării, va putea permite 
interconectarea cu coridoarele de 
transport europene care fac legătura 
între Marea Baltică și sud estul 
continentului european. 
Un ultim aspect este de ordin socio-
economic, în lipsa unei legături 
rutiere rapide, locuitorii din această 
parte vor fi în continuare 
condamnați la subdezvoltare, durata 
medie a deplasării de la Suceava la 
Vama Petea de peste 11 ore fiind 
descuranjantă pentru transportatorii 
de persoane și mărfuri, pentru 
potențialii investitori, pentru turiști, 
dar și pentru românii care trăiesc și 
muncesc în diaspora. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul Autorităţii Electorale 
Permanente 
Anexa 3/48 
Captolul 5401/Grupa 59/Articol 
03/TITLUL XI . ALTE 
CHELTUIELI/ II. Credite bugetare  
- Finaţarea partidelor politice 

3.  Anexa 3/24/28 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefazabilitate, 

Se alocă suma de 52.000 mii lei 
destinată demarării studiului de 
fezabilitate pentru “Autostrada Unirii” 

Master Planul General de 
Transporturi al României a fost 
aprobat în anul 2016, iar la acest 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

fezabilitate şi alte studii 
Capitolul 5001  CHELTUIELI 
– BUGET DE STAT 
500155 Titlul VII  - ALTE 
TRANSFERURI 
50015501  
A. Transferuri interne 

Ungheni – Iași – Târgu Neamț – 
Ditrău – Târgu Mureș. 
 
Autorii amendamentului 
Ponta Victor - Viorel– deputat 
neafiliat 
Banias Mircea Marius– deputat 
neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Huncă Mihaela – deputat neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat 
neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
 

moment deja sunt înregistrate mari 
întârzieri în demararea lucrărilor 
noi de autostrada și în finalizarea 
lucrărilor începute în trecut. Mai 
mult, la finalul anului 2018 au 
existat o serie de poziții publice ale 
unor reprezentanți la nivel înalt al 
Guvernului României referitoare la 
repetatele solicitări ale Comisiei 
Europene de a veni cu proiecte 
guvernamentale spre finanțare din 
fonduri europene nerambursabile, 
în special în ceea ce înseamnă 
“Autostrada Unirii”. 
Constatăm însă că ministerul de 
resort, CNAIR dar și Guvernul 
României, în general, sunt departe 
de a respecta angajamentele oficiale 
din trecut, în anul 2018 fiind 
finalizați doar 58 de km de 
autostradă pe unele tronsoane aflate 
în execuție din trecut. 
În plus, președintele Klaus Iohannis 
a promulgat la finalul lunii 
noiembrie, anul trecut, legea 
privind construirea “Autostrăzii 
Unirii” Ungheni – Iași – Târgu 
Neamț – Ditrău – Târgu Mureș. 
Sursa de finanțare:  

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Bugetul Autorităţii Electorale 
Permanente 
Anexa 3/48 
Captolul 5401/Grupa 59/Articol 
03/TITLUL XI . ALTE 
CHELTUIELI/ II. Credite bugetare  
- Finaţarea partidelor politice 

4.  Art.4 (c)  
/Anexa 3/24/28 
5001510213/ Titlul VII/ 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere/  

Se propune alocarea sumei de 34.400  
mii de  lei pentru reabilitarea drumului 
național 67D, Targu-Jiu-Baia de 
Aramă- 43 km 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor – Viorel– deputat 
neafiliat 
eafiliat 
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 

Asigură legătura cu multe localități 
de interes turistic din județul Gorj, 
dar și legătura cu marile axe rutiere. 
 
Sursa de finantare: 
-Fondul Suveran de Dezvoltare și 
Investiții 

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. 
 

5.  Anexa 3/24/23 
Proiectul 12235 
Autostrada Transilvania, sector 
Gilau - Bors, sectiunea 3A 
Propuneri 2019...15.783 mii lei 

Propunem majorarea sumelor alocate 
acestei investiții, având următoarea 
destinație: 
 
Proiectul 12235 
Autostrada Transilvania, sector Gilău - 
Borș, sectiunea 3A – tronsonul Borș-
Biharia 
Propuneri 2019...160.000 mii lei 
 
Autori: 

Majorarea sumei este destinată 
lucrărilor la tronsonul Borș-Biharia 
(având o lungime de 5,35 km), 
secțiunea de încheiere a autostrăzii.  
 
 
Nu este necesară sursă de finanțare, 
fiind vorba despre o sumă cu 
destinație precisă deja prevăzută 
global în cadrul obiectivului de 
investiții Autostrada Brașov - Târgu 

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. 
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paragraf/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Benedek Zacharie, Szabó Ödön, Biró 
Rozália, Erdei D. István, – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Fejér 
László Ödön, Derzsi Ákos– senatori 
UDMR 

Mureș - Cluj – Oradea. 
 

6.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 
COD OBIECTIV 1041 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2019...60.000 mii lei 

Propunem majorarea sumelor alocate 
acestei investiții cu 20.000 mii lei 
COD OBIECTIV 1041 
 
Varianta de ocolire a municipiului 
Satu Mare  
Propuneri 2019...80.000 mii lei 
 
 
Autori: 
Benedek Zacharie, Erdei D. István, 
Magyar Loránd – deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Fejér László Ödön, 
Turos Loránd – senatori UDMR 

Investiţia a fost aprobată în anul 
2012, iar amânarea finalizării ei 
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 investiției este de 730.401 mii lei, 
TVA inclus, așa 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, 
demult depășită. Estimările din fișa 
investiției arată că circa 50% din 
finanțare este amânată până după 
anul 2022, ceea ce înseamnă o 
trenare a lucrărilor și degradarea 
străzilor din oraș, a clădirilor 
adiacente și înrăutățirea poluării 
fonice și atmosferice din oraș. 
 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Sursa de finantare: 
Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 

7.  Anexa 3/24/27 Ministerul 
Transporturilor 
 
Cod program 1970 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier 
 
Propuneri 2019... 5.067.585 
mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următoarelor 
obiective de investiții: 
 
 
Construcție centuri ocolitoare a 
municipiilor Miercurea Ciuc, 
Gheorgheni, Toplița și a orașului 
Băile Tușnad 
 
Propuneri 2019... 500.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

Realizarea centurilor ocolitoare este 
absolut necesară pentru devierea 
traficului greu, a celui de tranzit. 
Străzile localităților necesită 
reparații anuale pentru înlăturarea 
efectelor produse de îndeosebi 
transportul de marfă. În plus, în 
cazul orașului Băile Tușnad, 
localitate în care turismul își reia 
avântul de odinioară, prevenirea 
poluării și a accidentelor în care 
sunt implicați turiștii sunt esențiale 
pentru relansarea și dezvoltarea 
turismului la nivelul potențialului 
stațiunii. 
De altfel, pregătirea construcției 
(documentațiile)  au fost întocmite, 
dar începerea lucrărilor trenează. 
Nu este necesară sursă de finanțare, 
solicitarea vizează includerea 
obiectivului de investiții printre 
cele care vor fi finanțate din suma 
alocată prin bugetul programului. 

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. 
 

8.  Anexa 3/24/27 Ministerul Propunem includerea în programul de Având în vedere faptul că Odorheiu Prin vot, membrii celor două 
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Transporturilor 
 
Cod program 1970 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier 
 
Propuneri 2019... 5.067.585 
mii lei 
 

investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Construcția variantei ocolitoare a 
municipiului Odorheiu Secuiesc, jud. 
Harghita 
 
Propuneri 2019...8.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

Secuiesc este un punct nodal rutier 
pentru relațiile dintre Târgu Mureș 
și Miercurea-Ciuc, respectiv 
localitățile județului Sibiu și 
Miercurea Ciuc, valorile de trafic 
înregistrează creșteri substanțiale 
de la an la an, astfel că străzile 
municipiului sunt supraîncărcate, 
iar locuitorii se confruntă cu valori 
mari ale poluării fonice și 
atmosferice. Toate acestea concură 
la necesitatea construirii unui drum 
ocolitor pentru a diminua efectele 
negative ale traficului de tranzit 
care în prezent traversează centrul 
orașului. 
Nu este necesară sursă de finanțare, 
solicitarea vizează includerea 
obiectivului de investiții printre 
cele care vor fi finanțate din suma 
alocată prin bugetul programului. 

Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

9.  Anexa 3/24/27 Ministerul 
Transporturilor 
 
Cod obiectiv 1226 
 
Varianta ocolitoare a orasului 
Mediaș, pe DN 14 
Propuneri 2019...  

Propunem alocarea sumei de 20 de 
milioane de lei pentru demararea 
lucrărilor la următorul obiectiv de 
investiții: 
 
 
Variantă de ocolire a municipiului 
Mediaș, pe DN 14, județul Sibiu 

Construcţia variantei de ocolire este 
absolut necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează orașul şi conduce la 
degradarea străzilor, autorităţile 
locale nedispunând de fonduri 
pentru a le repara şi întreţine. 
Pentru anul 2018 obiectivul de 

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. 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Credite de angajament... 
149.630 mii lei 

Propuneri 2019 
Credite bugetare....20.000 mii lei 
 
Autori: 
Benedek Zacharie, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Tánczos Barna, Fejér László Ödön  – 
senatori UDMR 

investiții a fost introdus în anexa 
Ministerului Transporturilor doar 
cu credite de angajament, anul 
acesta se dorește demararea 
lucrărilor. 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

10.  Anexa 3/24/27 Ministerul 
Transporturilor 
 
Cod program 1970 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier 
 
Propuneri 2019... 5.067.585 
mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul Arad: 
 
Construcție bretele de acces DJ 709J - 
autostrada A1 km 25+300 – 24+500 
Propuneri 2019...4.700 mii lei 
 
Autori: 
Farago Petru, Benedek Zacharie, Erdei 
D. István - deputați UDMR 
Fejér László Ödön, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 

Pasajul este deja construit pe DJ 
709J, dar sunt necesare drumurile 
de legătură de intrare-ieșire de pe 
autostradă, investiție ce ar scurta 
drumul pentru zeci de mii de 
autovehicule de marfă, dar ar 
asigura și mobilitate sporită și 
economie de timp și de carburanți 
pentru locuitorii zonei. 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

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  3/24/26 Ministerul 
Transporturilor 
  

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a acestui 
obiectiv de investiții, lucrare în 

Pentru facilitarea accesului în 
stațiune este absolut necesară 
reabilitarea acestui drum aflat în 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Cod program 1970 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier 
 
Propuneri 2019... 5.067.585 
mii lei 
 

continuare 
 
Reabilitarea DN 12A pe sectorul 
Gheorgheni - stațiunea Lacu Roșu, 
județul Harghita  
 
 
 
Propuneri 2019.... 25.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

stare avansată de degradare și care 
nu permite dezvoltarea turismului 
în zonă la potențialul său. 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin buget 
acestui program. 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

12.  Anexa 3/24/26 Ministerul 
Transporturilor 
 
Cod program 1970 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier 
 
Propuneri 2019... 5.067.585 
mii lei 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 continuarea 
lucrărilor la obiectivul de investiții: 
 
Construcție trotuare aferente 
drumurilor naționale și europene (cu 
prioritate pe DN13A, pe raza 
localității Satu Mare și E578, pe raza 
localității Sândominic), jud. Harghita 
Propuneri 2019.... 2.950 mii lei 
 

Construcția de trotuare pe lângă 
drumurile naționale și europene pe 
raza comunelor este o obligație 
elementară a administratorului 
drumului astfel ca locuitorii să 
poată circula în mod civilizat și în 
siguranță. 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 

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. 
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capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

investiții în suma alocată prin 
buget. 
 

13.  Anexa 3/24/26 Ministerul 
Transporturilor 
 
Cod program 1970 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier 
 
Propuneri 2019... 5.067.585 
mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următoarelor 
6 obiective de investiții în județul 
Harghita: 
 
Construcție intersecții giratorii la 
următoarele conexiuni:  
DN13B cu DJ126,  
DN13A cu DN13C,  
DN12A cu DJ125,  
DN13A cu DN13B,  
DN13C cu DJ137 și 
DN11B cu DN12 
Propuneri 2019....6.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 

Amendajarea de intersecții giratorii 
în aceste noduri este absolut 
necesară pentru fluidizarea 
traficului rutier și pentru prevenirea 
producerii de accidente. 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin buget 
acestui program 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

14.  Anexa 3/24/26 Ministerul 
Transporturilor 
 
Cod program 1970 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier 
 
Propuneri 2019... 5.067.585 
mii lei 
 

Solicităm includerea în programul de 
modernizare a drumurilor naționale a 
obiectivului:  
 
Modernizare DN 13A sectorul 
Miercurea Ciuc – Odorheiu Secuiesc – 
Praid, județul Harghita 
Propuneri 2019.... 50.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

Modernizarea drumului național 
DN 13A pe sectorul Miercurea 
Ciuc – Odorheiu Secuiesc – Praid 
este stringentă la nivelul 
infrastructurii acestuia (poduri și 
podețe, ziduri de sprijin, prevenire 
alunecări de teren) cât și al 
îmbrăcăminții asfaltice. Elementele 
de siguranță deteriorate, tasările și 
fisurile vizibile pe carosabil, 
podețele fisurate, șanțurile 
colmatate – toate acestea prezintă 
pericole grave la adresa 
participanților la trafic. 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin buget 
acestui program, suma pentru 2019 
fiind aproape dublă față de cea 
propusă pentru 2018 și cu 30% mai 
mare față de execuția preliminată. 
 

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. 
 

15.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a acestui 
obiectiv  

Creșterea valorilor traficului rutier 
între cele două localități se 
datorează industriilor care s-au 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii 
feroviare și a stațiilor de cale 
ferată 
 
 
Propuneri 2019.... 3.898.861 
mii lei 
 

 
Întocmirea documentației pentru 
reabilitarea liniei de cale ferată cu 
ecartament îngust între Toplița și 
Borsec 
 
Propuneri 2019... 1.500 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

dezvoltat în zonă și care au un 
potențial de creștere (industrie 
alimentară, turism balnear, turism 
sportiv). Reabilitarea acestei linii 
de cale ferată este deosebit de 
importantă pentru revitalizarea 
vieții economice a zonei prin 
valorificarea resurselor naturale și 
umane, în paralel cu evitarea 
ambuteiajelor de pe căile rutiere și 
reducerea poluării în această 
regiune renumită pentru apele sale 
tămăduitoare și pentru peisajele 
deosebite.  
Nu este necesară sursă de finanțare, 
solicitarea vizează includerea 
obiectivului de investiții printre 
cele care vor fi finanțate din suma 
alocată prin buget 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

16.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
 
 
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii 
feroviare și a stațiilor de cale 
ferată 
 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următoarelor 
obiective de investiții: 
 
Reabilitarea stațiilor CF din 
Miercurea Ciuc, Gheorgheni și 
Toplița, județul Harghita 
Propuneri 2019....8.000 mii lei 
 
Autori: 

Linia de cale ferată care leagă 
Miercurea Ciuc, Gheorgheni și 
Toplița reprezintă un tronson 
deosebit de circulat, iar clădirile 
stațiilor CFR sunt într-o stare de 
degradare avansată.  
De asemenea, stația CFR Odorheiu 
Secuiesc, neglijată mai multe 
decenii, este și în prezent, iar odată 
cu modernizarea legăturii cu 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Propuneri 2019.... 3.648.861 
mii lei 
 

Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

Sighișoara, se va dezvolta ca punct 
nodal al transportului în zonă. 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

17.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
 
 
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii 
feroviare și a stațiilor de cale 
ferată 
 
 
Propuneri 2019.... 3.648.861 
mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții 
 
Elaborarea documentației pentru 
modernizarea/reabilitarea stației CF 
Odorheiu Secuiesc, județul Harghita 
Propuneri 2019....2.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt, Fejér László Ödön – 
senatori UDMR 

Starea stației CF Odorheiu 
Secuiesc, inclusiv probleme apărute 
la structura sa de rezistență, 
justifică inițierea lucrărilor pentru 
reabilitarea acesteia și a anexelor 
(în prezent, acestea sunt într-o stare 
deplorabilă, adevărate focare de 
infecție și o problemă pentru 
autoritățile locale și pentur 
populația din zonă) 
 
 
Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanțare, amendamentul 
vizează includerea obiectivului de 
investiții în suma alocată prin 
buget. 

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 
 
Cod program 822 
Programul de reparații curente 

Propunem majorarea sumei alocate 
acestui program cu 74.000 mii lei 
 
Programul de reparații curente la 
infrastructura feroviară publică 

Suma de 40 de milioane de lei nu 
poate asigura respectarea prevederii 
din Programul de Guvernare 
privind eliminarea punctelor negre 
din transportul pe cale ferată, nici 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

la infrastructura feroviară 
publică 
 
Propuneri 2019....40.000 mii 
lei 

 
Propuneri 2019.... 114.000 mii lei 
 
 
 
Autori: Benedek Zacharie, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Tánczos Barna – 
senatori UDMR 

creșterea vitezei medii de transport 
și nici sporirea gradului de 
siguranță a călătorilor pe calea 
ferată.  
 
Sursa de finantare: 
Anexa 3/24 Ministerul 
transporturilor 
Programul de asigurare a 
funcționării aparatului central al 
ministerului 
8401 Transporturi 
01 Administrație centrală 
Propuneri 2019... 420.008 mii lei 
Din sursa propusă se acoperă 
integral majorarea cheltuielilor 
pentru reparațiile curente la 
infrastructura feroviară, creșterea 
2019/2018 a sumelor alocate (de -
843,36%) pentru administrația 
centrală iar acoperirea cheltuielilor 
din nu va fi afectată de 
redirecționarea fondurilor în scopul 
propus în amendament, către 
repararea infrastructurii feroviare. 

 

19.  Anexa 3/24/29, Cod obiectiv 
387 MAGISTRALA V – 
METROU, ETAPA I-A 
DRUMUL TABEREI - 

Se suplimentează în anul 2019 
creditele bugetare și de angajament cu 
suma de 25.000 mii lei.  
În mod corespunzător se modifică 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor în vederea accelerării 
realizării investiției ETAPA I-A 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
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Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

UNIVERSITATE 
 

celelalte anexe la bugetul Ministerului 
Transporturilor, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Eugen Tomac  
Grupul PMP 

DRUMUL TABEREI – 
UNIVERSITATE.  
Va conduce la îmbunătățirea 
condițiilor de transport, ca o 
alternativă la transportul public de 
suprafață, reducerea poluării, 
promovarea imaginii Bucureștiului 
cu ocazia Campionatului European 
de Fotbal din 2020. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare și 
de angajament în anul 2019 cu 
suma de 25.000 mii lei de la Anexa 
nr.3/65/02, Capitolul 5401 „Alte 
servicii publice generale”, Grupa 
50, Titlul V „Fonduri de rezervă”, 
Articolul 01 „Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului”. 

de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

20.  Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 372 
AUTOSTRADA  DE 
CENTURA BUCURESTI, 
SECTOR CENTURA SUD 
KM.52+700 - KM 100+900 
 

Se suplimentează în anul 2019 
creditele bugetare și de angajament cu 
suma de 20.000 mii lei.  
În mod corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul Ministerului 
Transporturilor, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Eugen Tomac  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor în vederea începerii într-
un ritm alert a investiției, imediat 
după proiectare.  
Centura de sud a Bucureștiului va 
avea regim de autostradă. 
Acest fapt va asigura distribuția 
traficului la intrarea sau ieșirea din 
București, evitând astfel traversarea 

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. 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

orașului de către cei care îl 
tranzitează, va conduce la 
îmbunătățirea condițiilor de 
transport urban, reducerea poluării, 
dezvoltarea economică a 
Bucureștiului.  
În prezent, traficul se desfăşoară în 
condiţii mult mai dificile în zona de 
sud a capitalei.  
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare și 
de angajament în anul 2019 cu 
suma de 20.000 mii lei de la Anexa 
nr.3/65/02, Capitolul 5401 „Alte 
servicii publice generale”, Grupa 
50, Titlul V „Fonduri de rezervă”, 
Articolul 01 „Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului”. 
 

21.  Anexa 3/24/29, Cod obiectiv 
353 AUTOSTRADA 
BUCURESTI-BRASOV, Km 
0+000 - 173+300 

Se suplimentează în anul 2019 
creditele bugetare și de angajament cu 
suma de 300.000 mii lei.  
În mod corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul Ministerului 
Transporturilor, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Eugen Tomac  

Motivaţia amendamentului:  
Autostrada București –  Brașov este 
pe agenda publică încă din anul 
2004.  
Cu toate acestea, până în prezent, 
au fost realizate lucrări doar pe 
tronsonul București – Ploiești, fără 
a fi însă finalizate. 
Ultima dată, Guvernul României a 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Grupul PMP prevăzut construirea autostrăzii pe 
ruta Ploiești –  Brașov în Master 
Planul General de Transport al 
României. În baza acestuia, având o 
lungime de aproximativ 109 km, 
autostrada are o perioadă de 
implementare pentru tronsonul 
Ploiești – Comarnic cuprinsă între 
2021 și 2023 și până în 2020 pentru 
tronsonul Comarnic – Brașov. 
Cu toate acestea, pentru tronsoanele 
Ploiești – Comarnic și Comarnic – 
Brașov au fost realizate doar studii 
de fezabilitate. 
Prin urmare, pentru îndeplinirea 
termenelor, este necesară 
demararea lucrărilor inclusiv pe 
aceste tronsoane. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare și 
de angajament în anul 2019 cu 
suma de 300.000 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 
30, Titlul III  "Dobânzi”. 

22.  Anexa 3/24/22  
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
27.029 mii lei a creditelor bugetare 
alocate pentru revizuirea studiului de 

Din 2012 în prezent, în fiecare an 
se promite alocarea de fonduri 
necesare pentru revizuirea studiilor 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

fezabilitate pentru tronsonul Tg. 
Mureş – Tg.Neamţ parte din 
Autostrada Unirii, conform Legii 
291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investiţii Autostrada 
Iaşi - Târgu Mureş 
 

 
Autorul amendamentului:  
 
Movilă Petru  – Deputat PMP 
Vasile Toma – Senator PSD 
Silviu Macovei – Deputat PSD 
Camelia Gavrilă – Deputat PSD 
Cîtea Vasile – Deputat PSD 
 

de fezabilitate pentru autostrada 
Iaşi – Tg. Mureş. Alocarea 
integrală a acestor sume de bani 
este obligatorie în condiţiile în 
care în cursul anului trecut a fost 
promulgată Legea 291/2018 
privind aprobarea obiectivului de 
investiţii Autostrada Iaşi - Târgu 
Mureş. 
Datele Eurostat plasează în 
continuare regiunea de Nord –Est 
în coada clasamentului european cu 
un PIB/locuitor sub 40% din media 
europeană Lipsa infrastructurii de 
transport rutier constituie un factor 
decisiv  care contribuie în mod 
nefericit la izolarea Moldovei.și 
menținerea decalajului de 
dezvoltare comparativ cu alte 
regiuni din țară. 
Creșterea bunăstării populației, 
atragerea investitorilor și crearea de 
noi locuri de muncă rămân simple 
deziderate în lipsa unui efort vizibil 
din partea autorităților statului, ele 
fiind strâns legate de realizarea 
autostrăzii care să lege regiunea 
Moldovei de Vestul României și de 
Europa. Totodată, autostrada 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

urmează să lege cele două regiuni 
istorice Moldova de Transilvania 
fiind de o importanță strategică și 
un suport vital pentru accelerarea 
procesului de apropiere a 
Republicii Moldova de Europa și 
un factor determinant în procesul 
integrării acesteia în Uniunea 
Europeană. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor 

23.  Anexa 3/24/22  
 

Se propune alocarea a 23.500 mii 
lei, suma necesara pentru 
revizuirea studiului de 
fezabilitate pentru tronsonul 
Ungheni – Iasi – Tg. Neamt, 
parte din Autostrada Unirii, 
conform Legii conform Legii 
291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investiţii Autostrada 
Iaşi - Târgu Mureş 
 
 

 

Actualul proiect de buget nu 
prevede decât alocarea a 9 milioane 
lei credite bugetare pentru 
revizuirea studiilor de fezabilitate 
pentru tronsoanele Tg.Mureş – Tg. 
Neamţ, precum şi sumele necesare 
pentru documentaţia aferenta 
construcţiei unui pod care să lege 
România de Republică Moldova, 
aşa cum este prevăzut în Legea 
291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investiţii Autostrada 
Iaşi - Târgu Mureş. Întrucât 
tronsonul care face legătura între 

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. 
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capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Autorul amendamentului:  
 
Movilă Petru  – Deputat PMP 
Vasile Toma – Senator PSD 
Silviu  Macovei – Deputat PSD 
Camelia Gavrilă – Deputat PSD 
Cîtea Vasile – Deputat PSD 
 

aceste două obiective precizate 
lipseşte din buget, solicit alocarea 
de fonduri şi pentru revizuirea 
acestui studiu de fezabilitate. 
Sursa de finanţare:  
 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor 

24.  Anexa nr. 3 / 24 /29 Se suplimentează obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi – Etapa a II-a – 
Varianta Nord” cu suma de 30.022 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
 
Grupul PMP 

La acest moment, bugetul 
Ministerului Transporturilor 
prevede alocarea doar a 200.000 lei 
pentru acest proiect 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 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Spitalului Regional de Urgenţă , 
şoseaua va reprezenta legătura 
rutieră cu judeţele din Regiunea de 
Nord-Est. 
 
Sursa de finanțare: 
  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 

25.  Anexa nr. 3 / 24   Se suplimentează bugetul Ministerul 
Transporturilor cu suma de 141.000 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi – Etapa a II-a – 
Varianta Nord” , judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
 
Grupul PMP 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 
663/27.06.2007 au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico – economici ai 
obiectivului de investiţii „Varianta 
de ocolire a Municipiului Iaşi – 
Etapa a II-a – Varianta Nord”. 
Acest tronson de drum are o 
lungime de 30 km şi necesită 
alocarea minimă a 30 milioane 
euro. La data elaborării studiului de 
fezabilitate, unul dintre criteriile 
avute în vedere în stabilirea 
traseului l-a constituit asigurarea 
accesului către Aeroportul 
Internaţional Iaşi, în scopul 
deservirii prin mijloace auto de 
mare capacitate a zonei cargo. În 
contextul actual, ţinând seama de 
amplasamentul stabilit pentru 
Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi, 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

realizarea acestui obiectiv de 
investiţii reprezintă o prioritate. 
 
Sursa de finanțare: 
  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 

26.  Anexa nr. 3 / 24   Se suplimentează bugetul Ministerul 
Transporturilor cu suma de 1.880 mii 
lei pentru elaborarea studiilor de 
fezabilitate şi construirea a trei 
pasarele pietonale în comuna Valea 
Lupului, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
 
Grupul PMP 

Sute de ieşeni au protestat în 
ultimele luni solicitând un singur 
lucru: o pasarelă pietonală care să 
facă mai uşoară tranziţia dintre 
Municipiul Iaşi şi comuna Valea 
Lupului.          Trecerea de pietoni 
existentă la acest moment nu 
asigură un grad ridicat de siguranţă 
pietonilor şi îngreunează traficul pe 
drumul european. Concret, 
locuitorii din Valea Lupului 
traversează drumul european E85 în 
condiţii de nesiguranţă, în timp ce 
blocajele rutiere din zonă au 
devenit deja o obişnuinţă la 
principala intrare în Municipiul 
Iaşi.  
Conform precizărilor oferite de 
reprezentanţii Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie această trecere 
este una dintre cele mai periculoase 
din judeţul Iaşi, numărul mare de 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

accidente rutiere, inclusiv mortale, 
fiind unul dintre cele mai solide 
argumente care stau la baza 
solicitării cetăţenilor de construire a 
unor pasarele pietonale.  
 
Sursa de finanțare: 
  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 

27.   Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24 
3. PRIORITĂłI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU în 
perioada 2019-2020 
Subprogramul -modernizarea 
gărilor și construcția de linii de 
mare viteză; 

Se propune alocarea sumei de 577.000 
mii lei pentru  finanţarea lucrărilor de 
reabilitare a Gării de Nord Timişoara, 
proiect vital pentru locuitorii 
municipiului Timişoara- capitală 
culturală europeană  
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 
 

 Gara de Nord din municipiul 
Timişoara  reprezintă  o prioritate 
strategică atât pentru municipiu cât 
şi pentru domeniul infrastructurii şi 
serviciilor de transport în județul 
Timiș, respectiv  pentru regiunea de 
vest a țării. 
 
 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 și 
oportunităților integrării  economiei 
româneşti pe piaţa europeană. 
 
Sursa de finanţare:  

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute la anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Capitol 
8401/Titlul X PROIECTE CU 
FINANȚARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020-POIM- 
Dezvoltarea unui sistem de 
transport multimodal,de calitate, 
durabil și eficient. 

28.  Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24 
3. PRIORITĂłI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU în 
perioada 2019-2020 
Subprogramul- modernizarea si 
dezvoltarea rețelei de drumuri 
naționale 

Se propune alocarea sumei de  5000 
mii lei pentru demararea ;i finalizarea  
lucrărilor de reparații în cazul DN 
68A, singura variantă de legătură între 
Timișoara și Deva, pentru a accede la 
autostradă. 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 
 

Este binecunoscut faptul că DN 
68A a fost construit în urmă cu 
aproape 60 de ani şi nu a fost 
reabilitat niciodată, structura rutieră 
fiind în prezent un dezastru .Se 
solicită admiterea amendamentului 
pentru a se evita punerea  în pericol 
a participanților la trafic pe DN 
68A 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute la anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Capitol 
8401/Titlul X PROIECTE CU 
FINANȚARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 

 



1239 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

FINANCIAR 2014-2020-POIM- 
Dezvoltarea unui sistem de 
transport multimodal,de calitate, 
durabil și eficient. 
 

29.  Anexa 3/24 Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții 
„Amenajare intersecție cu sens 
giratoriu între Drumul comunal 97 și 
Drumul Național 1, în comuna 
Gorgota, județul Prahova”, în anul 
2019, precum şi introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractării lucrării.                                               
 
Autor: Deputat Nicoleta Cătălina              
Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Fluidizarea traficul pe Drumul 
Național 1 și accesul mai facil al 
locuitorilor comunei pe Drumul 
Național 1. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor 

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. 
 

30.  Anexa 3/24/27, Cod program 
603 “Modernizarea drumurilor 
naționale”, Cod indicator 5001 
 

Se suplimentează în anul 2019 
creditele bugetare cu suma de 25.000 
mii lei.  
În mod corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul Ministerului 
Transporturilor, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
realizării unui sistem rutier adecvat 
prin reabilitarea si modernizarea 
drumurilor nationale de pe raza 
județelelor defavorizate din punct 
de vedere al resurselor financiare, 
așa cum este situația în județul 
Vaslui.  
 

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. 
 



1240 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2019 cu suma de 25.000 mii 
lei de la Anexa nr.3/65/02, 
Capitolul 5401 „Alte servicii 
publice generale”, Grupa 50, Titlul 
V „Fonduri de rezervă”, Articolul 
01 „Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 

31.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei pentru lucrări la DN 17A pe 
tronsonul Sadova – Sucevița, unde 
sunt necesare reabilitare pod și apărări 
de maluri Vatra Moldoviței (km 23). 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Traficul pe DN 17A este 
restricționat ca urmare a unor unor 
probleme apărute la poduri, podețe 
și apărări de maluri în localitatea 
Vatra Moldoviței. 
Restricțiile impuse afectează 
transportatorii, precum și 
localitățile din zonă.  
 
 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere 

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. 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 
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32.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune alocarea sumei de 6.500 
mii lei pentru lucrari la DN 2E – pe 
tronsonul Paltinoasa – Marginea, 
consolidare versant sector Vârfu 
Dealului – Cacia și reabilitare poduri 
și podețe în localitățile Păltinoasa și 
Clit. 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Traficul pe DN 2E este restricționat 
ca urmare a unor alunecări de teren 
în zona Cacia – Vârfu Dealului și 
din cauza unor probleme apărute la 
poduri și podețe în localitățile 
Păltinoasa și Clit. 
Restricțiile impuse afectează 
locuitorii din zonă precum și 
transportatorii.  
 
 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere 
 

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. 
 

33.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.000 mii 
lei pentru realizare de studii și 
documentație în vederea implementării 
de măsuri pentru imbunătățirea 
condițiilor de siguranță a 
infrastructurii rutiere și reducerea 

În 2018 au avut loc 285 de 
accidente grave pe drumurile 
publice din județul Suceava, care s-
au soldat cu 84 de persoane 
decedate.  
Într-un raport al Autorității  
Teritoriale de Ordine Publică 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

numarului de accidente rutiere 
(inclusiv studiu de trafic si executare 
sensuri giratorii/alveole refugii, etc) pe 
drumurile naționale din judetul 
Suceava. 
În anul 2018 au murit 84 persoane în 
285 de accidente grave care au avut 
loc pe drumurile publice din județul 
Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

(ATOP), privind accidentele  
rutiere  grave în  județul Suceava, 
în anul 2018, se menționează că 
factorii care au contat în producerea 
unor evenimente rutiere cu 
consecințe grave îi constituie 
rețeaua vastă de drumuri publice 
din județ, Suceava fiind pe primul 
loc la nivel național, zona de tranzit 
către frontiera de stat cu Ucraina și 
către partea de vest a țării, parcul 
auto, care a crescut în județ cu 
20.694 vehicule înmatriculate 
(totalizând 238.226 de mașini) și 
trendul ascendent al posesorilor de 
permis de conducere, care a crescut 
la 241.920. Totodată, între factorii 
favorizanți a fost identificată 
infrastructura rutieră precară, 
neadaptată necesităților actuale de 
trafic și în special a celei destinate 
pietonilor și bicicliștilor din mediul 
rural, a drumurilor amenajate 
pentru căruțe și utilajele agricole, 
lipsa totală sau necorespunzătoare a 
iluminatului ori a marcajelor rutiere 
în unele localitățile din mediul 
rural, dar și specificul turistic și de 
agrement al județului, care implică 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
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un trafic rutier intens în anumite 
perioade ale anului. 
 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere 

34.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 
55.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizarea DN 74 Alba-
Iulia – Zlatna-Abrud-Brad, respectiv 
DN74A Câmpeni-Abrud” 
 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator 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: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

35.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 1.250 
mii lei pentru amenajarea unei 
intersecții între DN66(E79) și DC51A, 
în orașul Călan, Județul Hunedoara. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru fluidizarea traficului pe 
Drumul Național 66 și pentru 
creșterea siguranței circulației pe 
drumurile publice se impune, de 
urgență, amenajarea intersecției 
dintre amenajarea unei intersecții 
între DN66(E79) și DC51A, în 
orașul Călan, Județul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

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 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 

DN 14 B, Blaj – Copșa Mică 
prezintă un grad deosebit de uzură 
care impune lucrări de reabilitare în 
cel mai scurt timp. 
 
Sursa de finanţare: prin 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

40.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizarea DN 14 B, 
Blaj – Copșa Mică. 
 
Autori:  
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

37.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 
115.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizarea DN 75 
Turda-Câmpeni-Ștei” 
 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator 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: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 

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. 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

38.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 
35.000 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizarea DN 1R Albac 
– Huedin. 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

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: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

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. 
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AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

39.  Anexa nr. 3 / 24 / 01  
Ministerul Transporturilor 
 
Capitolul 5001 Grupa 51 
Articol 51 Alineat 28 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  
II.Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 7.095 
mii lei din totalul de 847.966 mii lei 
alocați acestui capitol, pentru 
obiectivul de investiții- Modernizare 
DN 73A Tronson Zărnești - Șercaia. 
 
Autor:  Mara Mareș- Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Finanțarea integrală a obiectivului 
de investiții Modernizare DN 73A 
Tronson Zărnești - Șercaia se 
impune cu celeritate întrucât 
proiectul suferă amânări de mai 
bine de o jumătate de deceniu. 
Cheltuielile implicate pentru 
repararea acestui drum ar 
reprezenta sub 1% din cheltuielile 
bugetare pentru întreținerea 
infrastructurii rutiere de la nivelul 
Ministerului Transporturilor, 
nefiind deci un efort semnificativ. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Alocarea expresă a acestei sume 
pentru acest obiectiv de investiții, 
în cadrul sumei totale de 847.966 
mii lei menționate în Anexa nr. 3 / 
24 / 01 Capitolul 5001 Grupa 51 
Articol 51 Alineat 28, TITLUL VI. 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  II.Credite bugetare 

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. 
 

40.  Anexa  3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune alocarea sumei de 540.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor la 

În acest moment este finalizată 
construcţia primei părţi a pistei – 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Capitol 5001/Grupa 51/ Titlul 
VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
 
 

obiectivul de investiții  “Pistă de 
decolare – aterizare de 3.500 m la 
Aeroportul Internaţional   Cluj-
Napoca. 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

2.100 m – şi este necesară 
continuarea lucrărilor pînă la 
lungimea totală de 3.500 m, astfel 
încât aeroportul să poată deservi 
toate tipurile de aeronave. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 540.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 
55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

41.  Anexa nr. 3 / 24 / 02 
MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR, Cap. 
5001/51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 24/ 02 
Ministerul transporturilor Cap. 
5001/51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
cu suma de 358.163 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Aeroportul 
Internațional Brașov-Ghimbav, 
reprezentând finanțarea integrală a 
acestui obiectiv.  
 
 
Autori: 

Finanțarea integrală a obiectivului 
de investiții Aeroportul 
Internațional Brașov – Ghimbav 
trebuie corelată cu beneficiile aduse 
de un aeroport internațional 
operațional: turism, comerț, 
activități economice și locuri de 
muncă. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 358.168 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 

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. 
 



1249 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 
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Mara Mareș - deputat PNL,  
Gabriel Andronache - deputat PNL 
 Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 

42.  Anexa 3/24 /22 
Ministerul Transporturilor 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa/titlul 58 PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 
Articol 01 Programe din 
Fondul European de 
Dezvoltare Regionala (FEDR) 
 
 

Se propune suplimentarea   sumei 
prevăzute la Anexă 3/24 /22- Capitol 
8401, Grupa 58, Articol 01 cu 36.074 
mii lei, pentru intocmire Proiect 
Tehnic si detalii de Executie pentru 
Varianta de Ocolire a Municipiului 
Zalau, Etapa 2, intre DN1F km 
76+625 - DJ191C, jud. Sălaj. 
 
Autor:, Lucian BODE- Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

Proiectul variantei ocolitoare a 
Municpiului Zalău, etapa a 2 a, se 
află într-o fază incipientă din cauza 
bâlbelor administrative, iar alocarea 
bugetară insuficientă din acest an, 
împinge mai mult termenele de 
finalizare pentru acest obiectiv de 
investiție. 
Asigurarea finanțării pentru 
varianta ocolitoare a Municipiului 
Zalău constituie o adevărată 
necesitate pentru locuitorii 
județului Sălaj, dar și un act de 
normalitate în vederea obținerii 
unei infrastructuri la standarde 
comparabile cu cele din UE. Mai 
mult decât atât, modernizarea 
infrastructurii rutiere prin crearea 
acestor variante ocolitoare se 
circumscrie obiectivului european 
în materie de politică a 
transporturilor privind mobilitatea 
cetățenilor, varianta ocolitoare a 
Zalăului fiind parte a rețelei TEN-T 
Comprehensive.  

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. 
 



1250 

 

Nr. 
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Suma propusă vine în completarea 
sumei alocate prin proiectul de 
buget pentru anul 2019 și vizează 
trecerea în etapa de execuție 
efectivă a acestui obiectiv. Suma 
reprezintă avansul de 15% necesar 
demarării construcției raportată la 
valoarea totală  stabilită în MGPT. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții în 
continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANȚARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

43.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 8401 
TRANSPORTURI/ 840156 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE 

Se propune suplimentarea  cu 59.383 
mii lei a sumelor prevăzute pentru 
obiectivul de investiții - Reabilitare 
DN 56 Craiova-Calafat, km 0+000 - 
km 84+020 - COD OBIECTIV 1082 
 
Autor:  
Nicolae GIUGEA - Deputat PNL 

Reabilitarea DN 56 Craiova-Calafat 
este de o importanță deosebită 
pentru toată economia Regiunii de 
Sud-Vest. Așa cum a fost construit 
bugetul Ministerului 
Transporturilor, acest obiectiv s-ar 
finaliza după anul 2022, ceea ce 
este inacceptabil într-o perioadă de 

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. 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

creștere economică! 
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Capitol 8401/ 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE ERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 
 

44.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 8400 
TRANSPORTURI/ 840155 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Se propune alocarea a 60.000 mii lei 
credite bugetare pentru obiectivul de 
investiții - CENTURA DE OCOLIRE 
CRAIOVA VARIANTA SUD DN 56 
- DN 55 - DN 6 – Cod obiectiv 872 
 
Autor:  
Nicolae GIUGEA - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

În anul 2019, Ministerul 
Transporturilor a prevăzut o 
finanțare de 0 lei credite bugetare, 
ceea ce echivalează cu suspendarea 
realizării acestui obiectiv. Investiția 
este de o importanță locală și 
națională deosebită. 
 
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 

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. 
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FINANCIAR 2014-2020 
45.  Anexa 3/24 Ministerul 

Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea cu suma de 
24.000 mii lei la Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor / Programul 
de modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere, pentru 
reabilitare și modernizare DN2 Roman 
– Suceava – Siret; aplicarea de covor 
bituminos pe 65 km deosebit de 
afectați. 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Starea Drumului Național DN2/E85 
pe sectorul Roman-Drăgușeni- 
Suceava-vama Siret, este foarte 
proastă pe foarte multe tronsoane. 
Traficul este un adevărat coșmar. 
Suceava fiind un județ de graniță, 
punctul de trecere al frontierei cu 
Ucraina generează un trafic greu, 
de tranzit, care produce  foarte 
multe ambuteiaje în trafic și 
determinând numeroase accidente 
rutiere.  Suceava este un județ 
turistic, cu mare aglomerare de 
mijloace de transport pe tot 
parcursul anului.  
 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

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 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, 

Se propune suplimentarea cu suma de 
4.800 mii lei la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 

Lucrările de reabilitare la Drumul 
Național DN 29A Suceava – 
Dorohoi  au fost abandonate, fapt 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere, pentru aplicarea 
de tratament bituminos, în vederea 
finalizării lucrărilor de reparații la 
Drumul National DN 29A Suceava- 
Adâncata – Dorohoi. 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

care afectează siguranța și confortul 
în trafic, fiind direct afectate cele 
două judete, Suceava și Botoșani. 
Drumul trece prin mai multe 
localități din aceste județe.  
 
 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

47.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 2.880 
mii lei pentru continuarea lucrărilor de 

Drumul Național DN 17B, care 
face legătura între Vatra Dornei şi 
județul Neamț este unul dintre cele 
mai distruse drumuri naționale de 
pe raza județului Suceava. 
Ca urmare a stării dezastruoase în 
care se află acest drum, este pusă în 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
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paragraf/ 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

reabilitare și modernizare  DN 17B, pe 
Valea Bistriței. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

pericol siguranța circulației rutiere 
și este afectată zona Vatra Dornelor 
și localitățile din județul Suceava, 
afectează turismul, la acest drum 
fiind conectate stațiuni turistice de 
interes național din județul Suceava 
– Vatra Dornei, dar si Câmpulung 
Moldovenesc sau Gura Humorului. 
Lucrările care s-au executat au 
însemnat, în mare parte, doar niște 
peticeli. Se impune reabilitarea de 
urgență a tronsoanelor pline de 
gropi. 
 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

48.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune alocare din sumele 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere a sumei de 

Termenul de finalizare al șoselei de 
centură a municipiului Suceava, 
comunicat de Ministerul 
Transporturilor prin Adresa nr. 
32684 din 20.12.2016, era 
septembrie 2017. 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

49.655 mii lei, până la acoperirea 
întregii valori rămase de finanțat la 
Varianta de ocolire Suceava, în 
vederea finalizării în anul 2019 a 
lucrărilor la acest obiectiv. 
În proiectul de Buget este prevăzută 
doar suma de 61.097 mii lei, din total 
110.752 mii lei, valoare rămasă de 
finanțat la 31.12.20189.  
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Lucrările la acest obiectiv au 
demarat în anul 2008, iar până în 
anul 2012 au fost realizate peste 
80% din acestea. Ar mai fi de lucrat 
circa 3 luni efectiv, pentru 
finalizarea execuției 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 execuție 
va conduce la accentuarea 
degradărilor menționate. 
Pentru locuitorii municipiului 
Suceava şi o bună parte din zona de 
est a județului, traficul zilnic este 
extrem de dificil, traversarea 
municipiului Suceava la ore de 
vârf, însemnând peste două ore. 
Suceava este un județ de graniță, iar 
punctul de trecere al frontierei cu 
Ucraina generează un trafic greu, 
de tranzit, produce  numeroase 
ambuteiaje şi blocaje în trafic 
precum şi creșterea numărului de 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

accidente rutiere în municipiul 
Suceava. 
 Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Programul de modernizare, 
dezvoltare, reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii rutiere 

49.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune alocare din sumele 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere a sumei de 
138.996 mii lei pentru finalizarea în 
anul 2019 a Centurii municipiului 
Rădăuți, județul Suceava. 
  
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 

Devierea traficului greu care 
tranzitează județul prin zona 
municipiului Rădăuți este absolut 
necesară, termenul asumat public 
pentru finalizarea lucrărilor fiind 
anul 2019.  
Conform fișei obiectivului de 
investiții, valoarea rămasă de 
finanțat la 31.12.2018 este de 
174.329 mii lei. În proiectul de 
Buget este prevăzută suma de 
35.333 mii lei, cu 138.996 mii lei 
mai puțin decât este necesar pentru 
a se finaliza obiectivul in acest an. 
 Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor/ 
Programul de modernizare, 
dezvoltare, reparații, consolidare și 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

întreținere a infrastructurii rutiere 

50.  Anexa 3/24 /22 
Ministerul Transporturilor  
 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa/ titlul 58 PROIECTE 
CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
Articol 03  Programe din 
Fondul de Coeziune 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 50.000 mii 
lei pentru elaborare documentație și 
proiect tehnic, și demarare execuție 
lucrări la tronsonul Siret – Suceava –
Pașcani, al Drumului Expres DX5 
Siret-Suceava-Pașcani-Bacău-Buzău-
Ploiești, cu legătură la București. 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Traficul zilnic pe Drumul European 
E85 București-Bacău-Suceava-
vama Siret, este un adevărat coșmar 
pe sectorul Drăgușeni-Suceava-
vama Siret. Suceava fiind un județ 
de graniță, punctul de trecere al 
frontierei cu Ucraina generează un 
trafic greu, de tranzit, care 
produce  foarte multe ambuteiaje în 
trafic și determinând numeroase 
accidente rutiere.  
Suceava este un județ 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 
participanții la trafic, precum și 
localitățile traversate de E85. 
Situația este critică și prin faptul că 
Drumul European E85 are partea 
carosabilă cu lățimea de 8 m, cu 
doar o singură bandă de circulație 
pe sens, în timp ce din București 
până la Roman, circulația se 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

desfășoară pe același drum 
european, reabilitat, cu două benzi 
de circulație pe sens. 
Practic, în județul Suceava traficul 
se desfășoară pe o infrastructură 
rutieră specifică anilor ’70. 
Sursa de finanțare: 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 

51.  Anexa 3/24 /22 /Ministerul 
Transporturilor  
 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa/ titlul 58 PROIECTE 
CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
Articol 03  Programe din 
Fondul de Coeziune 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor cu  suma de 50.000 
mii lei pentru începerea studiilor si 
proiectului Autostrăzii Nordului, pe 
ruta Vama Petea – Satu Mare – Baia 
Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei – 
Suceava. 
 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 

Pentru dezvoltare, pentru atragerea 
de investitori Romania,  are nevoie 
de infrastructura rutieră, de drumuri 
rapide, autostrăzi. 
Peste 4 milioane de cetățeni din 
Ardeal și Moldova se vor putea 
conecta cu Occidentul, să poată să 
ajungă mai repede și in siguranță în 
Ungaria, în Austria, în Germania.  
Pentru acest obiectiv de investiție 
se află depus și un proiect 
legislativ. 
Autostrada este prevăzută pe traseul 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Petea – Satu Mare – Baia Mare – 
Dej – Bistrița – Vatra Dornei – 
Suceava. 
 
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor A - Obiective 
(proiecte) de investiții in continuare 
500158 TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 

52.  Anexa 3/24 /22 
Ministerul Transporturilor  
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa/ titlul 58 PROIECTE 
CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
Articol 03  Programe din 
Fondul de Coeziune 

Se propune suplimentarea cu  3.000 
mii lei a creditelor bugetare și cu suma 
de 60.000 mii lei a creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/24/22, Capitol 8401, Grupa/titlul 58, 
Articol 03 pentru realizarea studiului 
de fezabilitate și proiectului tehnic, 
respectiv pentru începerea lucrărilor 
de construire la obiectivul de investiții 
”Drum expres Agigea – 23 August” 
(rută alternativă la DN39). 
 
Autor: 

Descărcarea de trafic a Autostrăzii 
A2 pe Drumul Național 2, 
generează constant aglomerări 
puternice de trafic, deoarece DN39 
tranzitează stațiunile turistice de pe 
litoralul Mării Negre și nu poate 
prelua traficul intens de pe A2 
(București-Constanța). În 
consecință, așa cum reflectă studiile 
și proiectele elaborate până în 
prezent, se impune realizarea 
Drumului expres între localitățile 
Agigea și 23 August. Propunem 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL 
Robert BOROIANU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

alocarea a 3.000 mii lei credite 
bugetare pentru realizarea studiului 
de fezabilitate și proiectului tehnic, 
respectiv 60.000 mii lei credite de 
angajament pentru demararea 
lucrărilor de execuție. 
 
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 

53.  Anexa 3/24 /22 Ministerul 
Transporturilor  
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa/ titlul 58 PROIECTE 
CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
Articol 03  Programe din 
Fondul de Coeziune 
 

Se propune suplimentarea cu  14.000 
mii lei a sumei prevzăzute la Anexa 
3/24/22, Capitol 8401, Grupa/titlul 58, 
Articol 03  pentru proiectul 
Revizuire/actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada Sibiu-
Pitesti, secțiunile 2 și 3 (completarea 
studiilor geotehnice). 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Nicolae NEAGU – deputat PNL 

Nici în anul 2018 nu s-au înregistrat 
progrese în ceea ce privește 
evoluția proiectului autostrăzii 
Sibiu-Pitești, segment important din 
Autostrada A1, iar acest tronson nu 
beneficiază pentru secțiunile 2 si 3,  
nici până în prezent, de un studiu de 
fezabilitate actualizat  esențial 
pentru demararea construcției. 
Demararea de urgență a lucrărilor 
la acest sector de complexitate 
sporită, parte din coridorul IV pan 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Constantin ȘOVĂIALĂ – deputat 
PNL 
Ovidiu SITTERLI – deputat PNL 
Dănuț BICA – deputat PNL 
Cristian BUICAN – deputat PNL 
Mircea CAZAN – senator PNL 
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

European și prioritate în 
Masterplanul General de Transport 
in baza căruia România accesează 
fondurile europene pentru perioada 
2014-2020 trebuie pusă în practică 
urgent, orice întârziere cauzând 
compromiterea definitivă a acestui 
obiectiv de investiție. 
Realizarea completă a acestui 
tronson din autostrada A1 care 
asigură conectivitatea cu rețeaua de 
transport europeană spre vest si 
sud-est,  reprezintă un imperativ din 
punct de vedere economic pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri și 
pentru crearea de noi locuri de 
muncă. Finalizarea autostrăzii 
Sibiu-Pitești va constitui un avantaj 
competitiv  pentru mediul de 
afaceri românesc. 
Faptul că în prezent România nu 
are o autostradă care să lege Portul 
Constanța de Vestul Europei 
constituie o vulnerabilitate care 
afectează  dezvoltarea economică și 
socială a țării noastre. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute în 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

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 

54.  Anexa 3/24/23 Ministerul 
Tranporturilor Capitol 8401 
Tranporturi Grupa/Titlul 58 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
Articol 03 Programe din 
Fondul de Coeziune 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24/23 Ministerul 
Tranporturilor, Capitol 8401, 
Grupa/Titlul 58, Articol  03, pentru 
proiectul ”Sprijin pentru pregătirea 
documentației tehnice aferente 
proiectului de infrastructură rutieră 
Autostrada Târgu Mureș - Târgu 
Neamț”, cu suma de 28.071 mii lei pe 
credite bugetare. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Marius BODEA - deputat PNL 
Costel ALEXE – deputat PNL 
Dumitru OPREA – deputat PNL 
Laura Iuliana SCANTEI – Senator 
PNL 
Daniel CADARIU - senator PNL  
Ioan BALAN, deputat PNL  
Angelica FĂDOR, deputat PNL  

Având  în vedere  importanța 
acestui obiectiv de investiție pentru 
Regiunea Moldovei, A8 fiind o 
arteră rutieră care  urmează să lege 
cele două regiuni istorice Moldova 
de Transilvania și un suport vital 
pentru accelerarea procesului de 
apropiere a Republicii Moldova de 
Europa, precum și un factor 
determinant în procesul integrării 
acesteia în Uniunea Europeană, este 
necesară suplimentarea sumei 
prevăzute în Bugetul MT  pe 
credite bugetare cu suma rămasă la 
finanțare în anul 2020. 
Acest proiect nu  mai suportă 
amânare, de aceea finanțarea 
acestuia trebuie asigurată la maxim 
pentru definitivarea  
documentațiilor tehnice cât mai 
repede, astfel încât să  se treacă la 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL  
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL 
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL 
Vasile ACHIȚEI – deputat PNL 
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Mugurel Cozmanciuc - deputat PNL 
Eugen Tapu NAZARE – Senator PNL 
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

etapa următoare, cea de execuție.  
În prezent, legătura dintre Moldova 
şi Transilvania se desfăşoară pe 
traseele DN 15B – DN 15 şi DN 15 
– DN 12C – DN 13B care fac faţă 
cu greu fluxului sporit de trafic. 
În acest context, Autostrada Târgu 
Mureş – Iaşi – Ungheni devine o 
alternativă atractivă pentru traficul 
internaţional de tranzit care se va 
desfăşura între Coridoarele de 
Transport Pan-european nr. IV şi 
IX. 
Această investiție este necesară 
pentru a reduce decalajul de 
dezvoltare a  Regiunii de Nord-Est 
a României, raportat atât la nivelul 
celorlalte regiuni, cât și la nivel 
european.  Regiunea Moldovei 
figurează în statistici ca fiind 
regiunea cu cea mai mare rată de 
deprivare materială severă a 
populației, 38 la suta din întreaga 
UE, precum și cu cea mai mare rată 
de depopulare. Conexând acești doi 
indicatori, pe termen mediu și lung 
în lipsa unor măsuri concrete care 
să includă dezvoltarea în ritm alert 
a infrastructurii mari de transport,  
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

situația se va agrava, constituind o 
vulnerabilitate la adresa siguranței 
naționale. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/23   Ministerul 
Transporturilor / 500158 TITLUL 
X PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 / 03 
Programe din Fondul de Coeziune 
(FC) 

55.  Anexa 3/24/23 
Ministerul Transporturilor 
Capitol 8401 Transporturi  
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE 
DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 
2014-2020 
Articol 01 Programe din 
Fondul European de 
Dezvoltare Regionala (FEDR) 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute în Bugetul Ministerului 
Transporturilor Anexa 3/24/23 
Capitolul 8401, grupa/titlul 58, Articol 
01 pentru obiectivul Autostrada 
Bucuresti - Brasov, tronson Comarnic 
- Brasov, Lot 2: sector Predeal - 
Cristian, km 162+300 – km 168+600 
si drum de legatura cu suma de 94.767 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcție la acest tronson. 
 
Autori: 
Lucian BODE-deputat PNL 

Lotul 2 din Autostrada Comarnic-
Brașov în lungime de 6,3 km de 
autostradă + 3,56 km drum de 
legătură a primit alocări 
insuficiente fapt ce determină 
amânarea finalizării acestui proiect 
mult după anul 2019. 
Sumele prognozate pentru anii 
viitori conform proiecției bugetare  
ne indică faptul că acest proiect va 
primi fonduri inclusiv după anul 
2022. 
Suma propusă prin acest 
amendament reprezintă suma 

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. 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 
. 

rămasă la finanțare care a fost 
eșalonată pe anii următori. 
 
 
Sursa de finanțare: 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 
 

56.  Anexa nr. 3/24/26 
Ministerul Transporturilor  
Program – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consoldarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 
rutier 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 22.700 
mii lei pentru amanejarea drumului 
naţional DN 7C – Transfăgărăşan 
pentru asigurarea circulației rutiere pe 
tot timpul anului, prin montarea 
protecțiilor împotriva căderii pietrelor 
şi zăpezii, dotarea cu elemente 
reflectorizante, realizarea unui număr 
suplimentar de locuri de refugiu, de 
parcare şi de belvedere, județul Argeș. 
 
 
  
 

Drumul Național DN7C, 
supranumit Transfăgărășan, 
considerat unul dintre cele mai 
frumoase drumuri montane din 
lume, care leagă regiunea istorică a 
Munteniei cu Transilvania, 
traversând Munții Făgăraș, are o 
mare importanță  strategică, dar și 
economică, reprezentând calea de 
acces către obiective turistice de 
prim rang. Din păcate, zona 
montană înaltă a DN7C, cuprinsă 
între kilometrul 104 (Piscu Negru, 
județul Argeș) și kilometrul 130,8 

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. 
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Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

(Bâlea Cascadă, județul Sibiu), este 
deschisă circulației rutiere în 
fiecare an doar de la 30 iunie până 
la 1 noiembrie, întrucât drumul este 
înzăpezit pe timp de iarnă, la care 
se adaugă riscul căderilor de pietre 
și al avalanșelor. În consecință, 
ținând cont atât de faptul ca 
Transfăgărășanul atrage din ce în ce 
mai mulți turiști în fiecare an, cât și 
de problemele neplăcute pe care le 
întâmpină aceștia când îl parcurg 
(starea necorespunzătoare a 
carosabilului pe unele porțiuni, 
scurgerile de apă și căderile de 
pietre de pe versanți, lipsa 
copertinelor de protecție și a 
elementelor reflectorizante, 
numărul insuficient al locurilor de 
refugiu, de parcare și de belvedere) 
se impune amenajarea acestui drum 
pentru ca circulația rutieră să se 
desfășoare în siguranță și să fie 
posibilă tot timpul anului. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
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dezvoltarea, repararea, consoldarea 
și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier. 
 

57.  Anexa nr. 3/24/26 
Ministerul Transporturilor  
Program – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consoldarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 
rutier 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 41.200 
mii lei  pentru reabilitarea şi 
modernizarea drumului naţional DN 
73C Câmpulung – Curtea de Argeş, 
județul Argeș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Drumul Național DN73C,  care 
leagă municipiile Câmpulung, 
Curtea de Argeș și Râmnicu 
Vâlcea, traversând 11 unități 
administrativ teritoriale din zona de 
nord a județelor Argeș și Vâlcea, se 
găsește în prezent într-o stare 
tehnică deplorabilă, necesitând 
realizarea de urgență a reabilitarii și 
modernizarii pe tronsonul 
Câmpulung – Curtea de Argeş. 
Realizarea acestor  lucrări va 
influenţa în mod pozitiv 
dezvoltarea economică a zonei, 
având ca efect principal  
valorificarea superioară a 
deosebitului potenţial turistic local, 
prin asigurarea unei circulaţii 
rutiere normale între trei foste 
capitale ale Ţării Româneşti, 
Târgovişte, Câmpulung și Curtea 
de Argeş. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul Ministerului Transportului 

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. 
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- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consoldarea 
și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier. 

58.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și 
întreținere a infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 
90.000 mii lei pentru lucrări de 
modernizare la Drumul National (DN) 
67 B. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

DN 67 B are aproape 190 de km  si 
leaga 4 judete: Gorj, Vâlcea, Olt și 
Argeș și trece prin 20 de localități. 
Drumul incepe in comuna Scoarta, 
judetul Gorj, si se termina la Pitesti, 
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 mearga pe 
rute ocolitoare, ceea ce inseamna 
pierderi pentru oamenii de afaceri. 
Pe de alta parte, cei care folosesc 
totusi aceasta ruta, 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 licitatie 
contractul de reabilitare a acestui 
drum in urma cu cativa ani, 
Asociatiei STRABAG-DELTA 

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. 
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ACM-C&I EUROCONSTRUCT, 
insa lucrarile nu au inceput nici 
pana astazi, intrucat sumele alocate 
erau mai mici decat garantia de 
buna executie, pe care constructorul 
trebuia sa o depuna si nu erau 
suficiente, nici macar pentru 
organizarea de santier. Valoarea 
totala a contractului este 
460.844.926,02 lei. 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

59.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 

Se propune suplimentarea creditelor 
de angajament prevăzute la Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor cu 
suma de 1.589.681 mii lei pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcționare 
la Compania Națională C.F.R. S.A. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 

Prevederea sumei de 1.589.681 mii 
lei pentru Compania Națională de 
Căi Ferate CFR – SA este  necesară 
pentru funcționarea curentă, 
achitare salarii, plata obligațiilor la 
bugetul de stat, asigurarea 
cheltuielilor aferente activității de 
întreținere de funcționare a 
infrastructurii feroviare, precum și 

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. 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

a cheltuielilor stabilite prin 
contracte de lucrări și prestări de 
servicii, dar și pentru  asigurarea 
sursei de finanțare pentru aplicarea 
HG privind salariul minim garantat 
în plată.   
CFR SA se luptă cu o lipsă de 
lichidități ca urmare a scăderii 
accentuate a veniturilor, un minus 
de 44 de milioane de lei numai în 
ultimul trimestru din 2018, 
neîncasarea creanțelor sau 
reducerea unor tarife. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

60.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 6. Programul 
de modernizare a mijloacelor 
de transport feroviar 

Se propune alocarea a 1.795.700 mii 
lei – credite de angajament - la  Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor / 6. 
Programul de modernizare a 
mijloacelor de transport feroviar, 
pentru achiziția de material rulant 
pentru CFR Călători SA. 
 

În UE, viteza medie a unui tren de 
călători este în ecartul 120-160 de 
km/h și 100-120 km/h în cazul 
trenurilor de marfă, ori în România, 
viteza este la jumătate. 
De aceea, demararea unui amplu 
program de achiziție de material 
rulant pentru CFR Călători SA este 

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. 
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Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

esențial pentru desfășurarea 
activității în viitor. Suma necesară 
se ridică la 1.795.700 mii lei, 
eșalonat pe o perioadă de cinci ani 
(359.140 mii lei/an), pentru 
efectuarea unor investiții în 
material rulant.  Este de precizat că 
legislația europeană și națională 
permite acordarea unor compensații 
pentru prestarea serviciului public 
în interes general.  
În acest moment, CFR Călători 
deține locomotive fabricate în urmă 
cu aproape 40 de ani, iar 80% din 
locomotivele electrice sunt 
scadente la reparații planificate. 
Dacă ar fi aplicate normele în 
vigoare cu privire la reparațiile 
scadente, CFR Călători ar putea să 
circule cu doar 19% din totalul 
parcului de material rulant motor.  
Este urgență achiziționarea a cel 
puțin 120 de rame electrice și 100 
de unități de rame Diesel, respectiv 
48.000 de locuri. Fondurile 
necesare doar pentru aceste achiziții 
sunt de 2,3 miliarde pentru trenurile 
electrice și 2, 4 miliarde de lei 
pentru trenurile Diesel.   
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Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

61.  Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor  
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurilor 
feroviare si a stațiilor de cale 
ferată 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 2.500 
mii lei pentru reabilitarea şi 
restaurarea Gării Regale din Curtea de 
Argeş, județul Argeș. 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 
 
 

Gara Regală din Curtea de Argeș, 
construită în anul 1898 la cererea 
Regelui Carol I, după planurile 
cunoscutului arhitect francez Andre 
Lecomte de Nouy, a fost declarată 
monument istoric de interes 
național, având un design care o 
face să fie unică în România. Deşi 
este o bijuterie arhitecturală şi este 
amplasată la confluenţa unor 
drumuri importante, această clădire, 
care are o simbolistică specială atât 
pentru municipiul Curtea de Argeş, 
singurul Oraș Regal din România, 
cât şi pentru istoria ţării noastre, se 
găsește într-o avansată stare de 
degradare. În acest context, este 
imperios necesară efectuarea 
lucrărilor de reabilitare şi 
restaurare, astfel încât Gara Regală 

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. 
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din Curtea de Argeş să reintre în 
marele circuit feroviar dar şi în cel 
turistic. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programul de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurilor 
feroviare si a stațiilor de cale ferată. 

62.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / 6. Programul 
de modernizare a mijloacelor 
de transport feroviar 

Se propune alocarea a 450.000 mii lei 
– credite de angajament - la  Anexa 
3/24 Ministerul Transporturilor / 6. 
Programul de modernizare a 
mijloacelor de transport feroviar în 
vederea realizării de investiții în parcul 
feroviar de material rulant. 
 
 
Autor: 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru anul 2019, Guvernul a alocat 
zero credite bugetare și zero credite 
de angajament pentru investiții în 
parcul de material rulant este zero, 
fără precedent în anii anteriori. Fără 
acest tip de investiții, Compania 
CFR Călători va pierde tot mai 
puternic din competitivitate, ceea 
ce poate să fie fatal pentru aceasta. 
 
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 

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. 
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FINANCIAR 2014-2020 
63.  Anexa nr. 3/24/26 

Ministerul Transporturilor 
1970 
Program  - Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consolidarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 
rutier – credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 70.000 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
centura ocolitoare a oraşului Chişineu 
Criş judetul Arad. 
  
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Şoseaua ocolitoare ar fi o gură mare 
de oxigen pentru fabricile din zonă, 
deloc puţine. Atât transportul de 
materii prime spre fabrici, cât şi 
transportul produselor finite dinspre 
fabrici se realizează, în prezent, pe 
DN 79. Chişineu Criş este foarte 
aglomerat, de multe ori cozile 
întinzându-se de la podul peste Criş 
până în centrul oraşului, care este 
înţesat cu treceri de pietoni. Şi 
transportul angajaţilor spre şi 
dinspre locurile de muncă se 
desfăşoară cu greutate din cauza 
traficului intens. 
Viitoarea centură se va desprinde 
din DN 79, înainte de Chișineu 
Criș, la km 40+200, va intersecta 
DN 79 A spre Vărșand, la km 
103+760, și se va intersecta din nou 
cu DN 79 spre Salonta şi Oradea, la 
km 44+400. Lungimea totală 
estimată a centurii va fi de 3,2 km. 
 
Sursa de finanțare:  
Redistribuire în cadrul Anexei nr. 
3/24/26 - Program  - Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consolidarea 

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. 
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și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier – credite de 
angajament 

64.  Anexa 3/24/26 
Ministerul Transporturilor  
Program – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consoldarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 
rutier 
 

Se propune alocarea sumei de 90.000 
mii lei pentru  realizarea obiectivului 
de de investitii "Varianta de ocolire 
Adjud", oraș Adjud, județul Vrancea  
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

Locuitorii municipiului sunt 
nemultumiti de traficul greu din 
centrul orasului, zgomotul deosebit 
de puternic, numarul mare de 
accidente și distrugerile provocate 
magistralei de apa din cauza 
traficului greu. Centura de ocolire a 
orașului Adjud va avea o lungime 
de 5,6 kilometri și va fi construiă în 
partea de vest a orașului. Odata cu 
constructia acestui nou drum, 
traficul greu nu va mai trece prin 
centrul orașului și vor fi astfel 
eliminate toate problemele 
reclamate, respectiv zgomotul, 
poluarea dar și riscul de producere 
a unor accidente va fi mult 
diminuat. Centura de ocolire se va 
desprinde de DN 2 dupa podul 
Trotuș, va merge paralel cu râul 
până la poligonul de tragere, în 
zona stației meteo, și va ajunge la E 
85, în dreptul blocurilor ANL de la 
iesirea din Adjud către Bacău. 
 
 

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. 
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Sursa de finanțare:  
bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consoldarea 
și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier 

65.  Anexa 3/24/26 
Ministerul Transporturilor  
Program – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consoldarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 
rutier 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru executarea lucrării 
"Modernizarea infrastructurii  privind 
siguranta circulatiei pe E85, în sate și 
puncte negre" , montarea separatoare 
de sens în localitatea Dumbrăveni, 
între localitățile Focșani-Garoafa și 
localitățile Călimănești-Haret din 
județul Vrancea. 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 
 
 

Zonele amintite figurează ca zone 
negre pe Drumul European 85, aici 
producându-se frecvent accidente 
rutiere grave, soldate cu victime, 
cauzate de viteza excesiva a 
șoferilor, dar și de faptul că în 
zonele amintite nu există trotuare 
sau pasaje pentru pietoni, aceștia 
fiind obligați să traverseze drumul 
European E 85 prin locuri 
nepermise și periculoase.  
 
 
Sursa de finanțare:  
bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consoldarea 
și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier 
 

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. 
 

66.  Anexa 3/24/26 Se propune alocarea sumei de 100.000 Centura ocolitoare în zona de Nord Prin vot, membrii celor două 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Ministerul Transporturilor  
Program – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consoldarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 
rutier 
 
 
 
 
 

mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții centură ocolitoare zona de 
Nord a municipiului Focșani, pe o 
lungime de 3,45 km, cu lățimea 
platformei de 10 m, lătimea părții 
carosabile 7 m, acostamente de 1,50 m 
și două pasaje rutiere superioare, oraș 
Focșani, județul Vrancea 
 
Autori: 
Senator PNL Cătălin Dumitru TOMA 
Deputat PNL  Ion ȘTEFAN  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

a municipiului Focșani va face 
legatura între E 85 București - 
Suceava și DN 2D Focsani - Tîrgu 
Secuiesc, ceea ce presupune 
realizarea unui nou drum ce se 
desprinde din E 85, în apropierea 
kilometrului 187A000, traversează 
calea ferată magistrala Bucuresti-
Suceava și sfîrșește în intersecția 
DN 2D în apropierea km 4A100. 
Practic, soseaua de centură, care 
pleacă din zona de nord a 
municipiului Focsani, traversează 
teritoriul administrativ al orașului 
Odobesti, ieșind în apropiere de 
intrarea în comuna Garoafa, la E85.  
Sursa de finanțare:  
bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consoldarea 
și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier 

Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

67.  Anexa 3/24/26 
Ministerul Transporturilor  
Program – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consoldarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 

Se propune alocarea sumei de 23.000 
mii lei pentru obiectivul de investiții 
lucrări de consolidare, asfaltare, 
refacere a platformei drumului DN 2N 
dintre localităţile Dumbrăveni-
Vintileasca, județul Vrancea. 

Pe drumurile naționale DN 2N şi 
DN 2R există 18 puncte critice care 
pun în pericol circulația rutieră. 
Este vorba de 12 puncte critice pe 
drumul Mărtineşti-Dumbrăveni-
Jitia și de 6 puncte critice pe 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

rutier 
 
 
 
 

 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

drumul de la Jitia la Vintileasca. În 
zona localității Dumitrești este 
necesară realizarea unui zid de 
sprijin cu piloți forați la o adâncime 
de 21 de metri. 
În primăvara lui 2018 a avut loc o 
alunecare de teren pe DN 2N 
Mărtineşti-Dumbrăveni-Jitia, lucru 
care necesită intervenții urgente. 
 
Sursa de finanțare:  
bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consoldarea 
și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier 
 

68.  Anexa 3/24/26 
Ministerul Transporturilor  
Program – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, 
consoldarea și întreținerea 
infrastructurii de transport 
rutier 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 
mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții amenajare, intersecție cu 
sens giratoriu între Drumul European 
85 și b-dul București, în municipiul 
Focșani, precum și introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractării lucrării, orașul Focșani, 
județul Vrancea.  
 
Autori: 

Fluidizarea traficului pe E 85 și 
accesul facil în/din municipiul 
Focșani.  
 
 
 
Sursa de finanțare:  
bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consoldarea 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier 
 

69.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 15.200 
mii lei pentru ”Pregătirea 
documentatiei tehnice aferente 
proiectului de infrastructură rutieră 
tronson Târgu Neamț – Ungheni”, 
parte din Autostrada Târgu Mureș-
Iași-Ungheni. 
 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Marius BODEA - deputat PNL 
Costel ALEXE – deputat PNL 
Dumitru OPREA – deputat PNL 
Laura Iuliana SCANTEI – Senator 
PNL 
Daniel CADARIU - senator PNL  
Ioan BALAN, deputat PNL  
Angelica FĂDOR, deputat PNL  
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL  
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL  

Prin adoptarea și promulgarea Legii 
nr. nr.291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investiţii Autostrada 
Iaşi - Târgu Mureş Autostrada 
Unirii, Ministerul Transporturilor 
devine   ministerul responsabil 
pentru coordonarea realizării 
obiectului de investiții, fiind 
prevăzută obligația ca în fiecare 
lege bugetară anuală, pe durata 
implementării proiectului, să fie  
alocate acestui obiectiv credite 
bugetare conform necesarului de 
finanțare. 
Prin Proiectul de Buget propus de 
către MT pentru anul 2019, 
tronsonul Târgu Neamț- Ungheni 
este ignorat. 
În consecință, prin amendamentul 
inițiat se urmărește corectarea 
acestei omisiuni și asigurarea 
fondurilor necesare pentru 
pregătirea  documentației tehnice 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Vasile ACHIȚEI – deputat PNL 
Leoreanu LAURENȚIU – deputat 
PNL 
Mugurel Cozmanciuc - deputat PNL 
Eugen Tapu NAZARE – Senator PNL 
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

eferente acestui segment din A8. 
Demararea acestui proiect de 
investiții devine un imperativ 
economic și social dacă analizăm 
datele Eurostat care plasează în 
continuare regiunea de Nord –Est 
în coada clasamentului european cu 
un PIB/locuitor sub 40% din media 
europeană Lipsa infrastructurii de 
transport rutier constituie un factor 
decisiv  care contribuie în mod 
nefericit la izolarea Moldovei și la 
menținerea decalajului de 
dezvoltare comparativ cu alte 
regiuni din țară. 
Această investiție este necesară 
pentru a reduce decalajul de 
dezvoltare a  Regiunii de Nord-Est 
a României, raportat atât la nivelul 
celorlalte regiuni, cât și la nivel 
european.  Regiunea Moldovei 
figurează în statistici ca fiind 
regiunea cu cea mai mare rată de 
deprivare materială severă a 
populației, 38 la suta din întreaga 
UE, precum și cu cea mai mare rată 
de depopulare. Conexând acești doi 
indicatori, pe termen mediu și lung 
în lipsa unor măsuri concrete care 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

să includă dezvoltarea în ritm alert 
a infrastructurii mari de transport,  
situația se va agrava, constituind o 
vulnerabilitate la adresa siguranței 
naționale. 
Creșterea bunăstării populației, 
atragerea investitorilor și crearea de 
noi locuri de muncă rămân simple 
deziderate în lipsa unui efort vizibil 
din partea autorităților statului, ele 
fiind strâns legate de realizarea 
autostrăzii care să lege regiunea 
Moldovei de Vestul României și de 
Europa.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

70.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 
Ministerul Transporturilor / C- Alte 

Pentru locuitorii municipiului 
Suceava şi o bună parte din zona de 
est a județului, traficul zilnic este 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii  

cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii cu suma de 9.120 mii lei pentru 
realizarea SF la Varianta de ocolire 
Suceava 2. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

extrem de dificil, fiind nevoie de 
ore pentru traversarea la ore de 
vârf.  
Varianta de ocolire Suceava 2  
este singura soluție pentru 
fluidizarea traficului rutier pe 
relația DN2/E85 - DN 19, spre 
Aeroportul Ștefan cel Mare și spre 
județul Botoșani. 
Lipsa acestei centuri generează un 
trafic greu, produce  numeroase 
ambuteiaje şi blocaje în trafic 
precum şi creșterea numărului de 
accidente rutiere în municipiul 
Suceava și în zonă. 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

71.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor / C- Alte 

 Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 

Municipiul Fălticeni este localitate 
de tranzit pe unul dintre cele mai 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Ministerul Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii cu suma de 11.328 mii lei pentru 
realizarea SF la centura Fălticeni. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

aglomerate drumuri din țară, 
Drumul European E85 București-
Bacău-Suceava-Siret. 
Suceava, județ turistic, este și un 
județ de graniță, punctul de trecere 
al frontierei cu Ucraina generează 
un trafic greu, de tranzit, care 
produce  foarte multe  ambuteiaje 
în trafic și determinând numeroase 
accidente rutiere.  
Pentru fluidizarea traficului în  
Municipiul Fălticeni, pe cale de 
consecință și pe DN2, soluția care 
se impune la Fălticeni este 
realizarea unei variante de ocolire. 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

72.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor / C- Alte 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 

În județul Suceava, județ turistic, se 
înregistrează un nivel foarte ridicat 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Ministerul Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 
cu suma de 8.064 mii lei pentru 
realizarea SF la centura Gura 
Humorului.  
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

al traficului rutier pe perioada 
întreguluii an. 
Orașul Gura Humorului este una 
dintre stațiunile turistice de interes 
național traversate de DN17. Pentru 
fluidizarea traficului, pentru 
reducerea riscurilor de producere a 
accidentelor, pentru reducerea 
disconfortului turiștilor, soluția este 
realizarea unei rute ocolitoare la 
Gura Humorului. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor Capitol 
5001 Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

73.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 
Ministerul Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 

În județul Suceava, județ turistic, se 
înregistrează un nivel foarte ridicat 
al traficului rutier pe perioada 
întreguluii an. 
Orașul Gura Humorului este una 
dintre stațiunile turistice de interes 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

fezabilitate si alte studii cu suma de 2.000 mii lei pentru 
realizarea SF la centura Gura 
Humorului.  
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
 

național traversate de DN17. Pentru 
fluidizarea traficului, pentru 
reducerea riscurilor de producere a 
accidentelor, pentru reducerea 
disconfortului turiștilor, soluția este 
realizarea unei rute ocolitoare la 
Gura Humorului. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor Capitol 
5001 Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

74.  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 sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 
Ministerul Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii cu suma de 20.736 mii lei pentru 
realizarea SF la centura Campulung 
Moldovenesc. 
 

În județul Suceava, județ turistic, se 
înregistrează un nivel foarte ridicat 
al traficului rutier pe perioada 
întregului an. 
Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc este una dintre 
stațiunile turistice de interes 
național traversate de DN17. Pentru 
fluidizarea traficului, pentru 
reducerea riscurilor de producere a 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

accidentelor, pentru reducerea 
disconfortului turiștilor, soluția este 
realizarea unei rute ocolitoare a 
Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc. 
Deschiderea pârtiei de schi de pe 
Rarău, a contribuit la o creștere 
foarte mare a traficului pe întregul 
tronson al DN 17, în județul 
Suceava. 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

75.  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 sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 
Ministerul Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii cu suma de 2.000 mii lei pentru 

În județul Suceava, județ turistic, se 
înregistrează un nivel foarte ridicat 
al traficului rutier pe perioada 
întregului an. 
Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc este una dintre 
stațiunile turistice de interes 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

realizarea SF la centura Campulung 
Moldovenesc. 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
 

național traversate de DN17. Pentru 
fluidizarea traficului, pentru 
reducerea riscurilor de producere a 
accidentelor, pentru reducerea 
disconfortului turiștilor, soluția este 
realizarea unei rute ocolitoare a 
Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc. 
Deschiderea pârtiei de schi de pe 
Rarău, a contribuit la o creștere 
foarte mare a traficului pe întregul 
tronson al DN 17, în județul 
Suceava. 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

76.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 
Ministerul Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 

În județul Suceava, județ turistic, se 
înregistrează un nivel foarte ridicat 
al traficului rutier pe perioada 
întregului an. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii cu suma de 4.368 mii lei pentru 
realizarea SF la centura Vatra Dornei. 
 
Autorii amendamentului:  
Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
 

Municipiul Vatra Dornei este una 
dintre stațiunile turistice de interes 
național traversate de DN17. Pentru 
fluidizarea traficului, pentru 
reducerea riscurilor de producere a 
accidentelor, pentru reducerea 
disconfortului turiștilor, soluția este 
realizarea unei rute ocolitoare a 
Municipiului Vatra Dornei. 
Deschiderea pârtiei de schi de pe 
Rarău, a contribuit la o creștere 
foarte mare a traficului pe întregul 
tronson al DN 17, în județul 
Suceava. 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

77.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor / C- Alte 
cheltuieli de investitii 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/28 – 
Ministerul Transporturilor / C- Alte 

În județul Suceava, județ turistic, se 
înregistrează un nivel foarte ridicat 
al traficului rutier pe perioada 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

cheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studii cu suma de 4.368 mii lei pentru 
realizarea SF la centura Vatra Dornei. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

întregului an. 
Municipiul Vatra Dornei este una 
dintre stațiunile turistice de interes 
național traversate de DN17. Pentru 
fluidizarea traficului, pentru 
reducerea riscurilor de producere a 
accidentelor, pentru reducerea 
disconfortului turiștilor, soluția este 
realizarea unei rute ocolitoare a 
Municipiului Vatra Dornei. 
Deschiderea pârtiei de schi de pe 
Rarău, a contribuit la o creștere 
foarte mare a traficului pe întregul 
tronson al DN 17, în județul 
Suceava. 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute  în 
Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

78.  Anexa 3/24, Ministerul 
Transporturilor, cod 5000 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 80 mii lei pentru 

Sumă necesară pentru achitarea 
restanţelor aferente anului 2018. 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

obiectivul de investiţii – reabilitarea 
drumului agricol „DLGA BARA”,  
comuna Lupac, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă la dispoziţia prim-
ministrului. 
 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

79.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 

modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea sumei de 
1.000.000 lei pentru studiu de 
fezabilitate şi proiect tehnic de 
execuţie pentru drumul expres Galaţi-
Brăila-Drajna 
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– Senator 
PNL 
Grupul parlamentar ale PNL Senat 

Este necesară construirea unui 
drum expres Galaţi – Brăila – 
Drajna care să lege zona 
metropolitană Galaţi - Brăila de 
coridorul 4 paneuropean de 
autostradă, dotat cu pod peste calea 
ferată de la Drajna, ce reprezintă în 
prezent un punct de blocaj serios. 
Paradoxal, cea mai mare 
aglomeraţie urbană din România, 
după Bucureşti, de aproximativ 
450.000 de locuitori, nu este 
conectată la un coridor rutier 
european, marii întreprinzători fiind 
descurajaţi să investească în zonă 
din cauza infrastructurii rutiere 
precare, investiţiile nefiind fezabile. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Transporturilor 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

80.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 

Se propune suplimentarea sumei de 
10.000.000 lei pentru implementarea 
etapei 1 din proiectul “Platforma 
Multimodală Galaţi” – Modernizarea 
infrastructurii portuare  
 
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– Senator 
PNL 
Grupul parlamentar ale PNL Senat 

În contextul comerţului 
international, transportul 
multimodal reprezintă una dintre 
cerinţele de bază ale unui judeţ 
precum Galaţiul, situat geografic în 
imediata apropiere a punctului de 
trecere vamală către Republica 
Moldova, dar şi cu deschidere 
fluvială, la Dunăre. 
Prin dezvoltarea unui terminal 
multimodal s-ar diminua blocajale 
şi s-ar fluidiza considerabil traficul 
reţelei naţionale de transport. Vor 
creşte astfel standardele 
interconectării şi interoperabilităţii 
de transport, având la bază o 
integrare a celor patru moduri de 
transport de care dispune România 
şi anume, feroviar, rutier, fluvial şi 
maritim. 
Proiectul ar contribui la 
îmbunătăţirea infrastructurii 
portuare, atât de necesară fluxului 
comercial şi ar asigura condiţii 
optime de manevrare şi manipulare 
a mărfurilor, urmând a deveni o 
pârghie pentru atragerea 
investitorilor în Regiunea de 
dezvoltare Sud-Est. 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

În acest sens, Administraţia 
Porturilor Dunării Maritime 
(APDM) Galaţi, în parteneriat cu 
Metaltrade International şi Port 
Bazinul Nou a lansat proiectul 
“Platforma Multimodală Galaţi”, 
menit să ducă la modernizarea 
infrastructurii portuare şi la 
realizarea unei platforme logistice 
în care să fie îmbinate facilităţile 
fluvio-maritime cu cele feroviare şi 
rutiere. 
Conform proiectului, în 2019 se va 
demara prima etapă a acestuia, 
“Modernizarea infrastructurii 
portuare” ce va conduce la 
relansarea activităţii în Portul 
Galaţi şi va asigura crearea unei 
conexiuni fiabile cu rutele de 
transport european, atât pe apă cât 
şi pe căile rutiere şi feroviare. 
Terminalul intermodal valorifică 
poziţia strategică a celor trei porturi 
din Galaţi, urmând a deveni o placă 
turnantă în transportul de mărfuri 
între România şi vestul Europei, 
prin canalul Rhin-Main-Dunăre. 
De asemenea, realizarea acestei 
investiţii foarte importante pentru 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Galaţi va duce la crearea a mii de 
locuri de muncă şi la dezvoltarea 
economiei locale. 
Având în vedere că valoarea totală 
a proiectului este de 80,79 milioane 
de euro, din care 56,15 milioane de 
euro sunt finanţaţi în cadrul 
Mecanismului pentru 
interconectarea Europei (CEF), se 
impune co-finanţare de la bugetul 
de stat. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Transporturilor  

81.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Programul de 

modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune suplimentarea sumei de 
5.000.000 pentru continuarea 
lucrărilor la proiectul “Construcția 
variantei de ocolire Tecuci”  
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– Senator 
PNL 
Grupul parlamentar ale PNL Senat 

Tecuciul este al doilea municipiu ca 
mărime din judeţul Galaţi, care în 
prezent, nu beneficiază de o centură 
ocolitoare. Scopul construirii unei 
centuri ocolitoare în municipiul 
Tecuci vizează fluidizarea 
circulaţiei rutiere prin devierea 
acesteia în afara zonei urbane, ce va 
avea ca efect mărirea fluenței și 
decongestionarea traficului, 
reducerea poluării şi creșterea 
siguranței rutiere. 
Construirea unui drum de centură 
în municipiul Tecuci, menit să preia 
traficul de tranzit între DN24 și 
DN25, va permite dezvoltarea 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

economiei locale și a mediului de 
afaceri, prin interconectarea 
reţelelor de transport care va atrage 
ulterior un flux de mărfuri extins și, 
implicit, noi investitori, 
actualmente descurajaţi de faptul că 
sistemul precar de transport rutier 
din judeţul Galaţi face ca 
investiţiile în zonă să nu fie 
fezabile. 
Din 2013 și până azi, patru termene 
pentru finalizarea șoselei de centură 
a orașului Tecuci au fost ratate, 
stadiul fizic al lucrărilor la acest 
obiectiv ajungând la doar 55%.   
Sursa de finanţare: Ministerul 
Transporturilor 

82.  Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor  
C – Alte cheltuieli de investiții  
Capitolul 50015 Titlul X – 
Proiecte cu finanțare din 
fonfurile europene,  art. 01 – 
Programe din fonduri europene 
de dezvoltare regională  
 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei pentru obiectivul de investiții 
amplasare panouri fonoizolante și 
fonoabsorbante modulare pe E 85 - 
Calea Munteniei Focșani, județul 
Vrancea. 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 

Focșaniul este tranzitat, în partea de 
est, de Drumul European 85, care 
mărginește zone locuite, cu case, 
blocuri și construcții ale agenților 
economici, fiind necesară izolarea 
fonică de zgomotul produs de 
autovehiculele care circulă pe E 85. 
Pentru acest lucru, este necesară 
realizarea de bariere acustice pentru 
exterior, speciale pentru 
infrastructurile stradale cu 
durabilitate ridicată și o bună 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

prestaţie acustică și mecanică. 
 
Sursa de finanțare:  
bugetul Ministerului 
Transporturilor prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Capitolul 
50015 Titlul X – Proiecte cu 
finanțare din fonfurile europene,  
art. 01 – Programe din fonduri 
europene de dezvoltare regională  
 

83.  Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor  
Capitolul 50015 Titlul X – 
Proiecte cu finanțare din 
fonfurile europene,  art. 01 – 
Programe din fonduri europene 
de dezvoltare regională  
 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru obiectivul de investiții 
amplasare panouri fonoizolante si 
fonoabsorbante modulare pe o 
lungime de 3 km de-a lungul liniei 
ferate pe porțiunea care străbate 
municipiul Focșani, de la km 196,5 la 
km 199,5, județul Vrancea. 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Focșaniul este tranzitat, în partea de 
vest, de calea ferată care face 
legătura între Rm. Sărat-Focșani-
Mărășești, cale ferată care este 
amplasată destul de aproape de 
zona locuită, cu case și blocuri de 
locuințe.   Este necesară izolarea 
fonică din cauza zgomotului produs 
de trenurile care circulă pe această 
ruta București-Adjud. 
Pentru acest lucru, este necesară 
realizarea de bariere acustice pentru 
exterior, speciale pentru 
infrastructurile stradale cu 
durabilitate ridicată și o bună 
prestaţie acustică și mecanică. 
 
Sursa de finanțare:  

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
 
 

bugetul Ministerului 
Transporturilor prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Capitolul 
50015 Titlul X – Proiecte cu 
finanțare din fonfurile europene,  
art. 01 – Programe din fonduri 
europene de dezvoltare regională 
 

84.  Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor  
Capitolul 50015 Titlul X – 
Proiecte cu finanțare din 
fonfurile europene,  art. 01 – 
Programe din fonduri europene 
de dezvoltare regională  
 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru obiectivul de investiții 
amplasare panouri antifonice, panouri 
fonoabsorbante modulare, pe linia 
ferată pe porțiunea care străbate 
municipiul Focșani, la km 198, Gara 
Focșani, județul Vrancea 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Focșaniul este tranzitat, în partea de 
vest, de calea ferată care face 
legătura între Rm. Sărat-Focșani-
Mărășești, cale ferată care este 
amplasată destul de aproape de 
zona locuită, cu case și blocuri de 
locuințe.   Este necesară izolarea 
fonică din cauza zgomotului produs 
de trenurile care circulă pe această 
ruta București-Adjud. 
Pentru acest lucru, este necesară 
realizarea de bariere acustice pentru 
exterior, speciale pentru 
infrastructurile stradale cu 
durabilitate ridicată și o bună 
prestaţie acustică și mecanică. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor 

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. 
 

85.  Anexa 3/24/28 Ministerul Se propune alocarea sumei de 623973 DN 11 este una din principalele Prin vot, membrii celor două 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Transporturilor, Programul  
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intreținerea infrastructurii de 
transport rutier drumurilor 
naționale  

mii lei pentru modernizarea DN 11 
Brasov-Onești-Bacău,  
 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  796.462mii 
lei 
Data pretului pentru calculul valorii 
totale 04/2009 
Capacitati aprobate  159,197 km 
Durata de realizare aprobata 24 luni 
 
 
Autorul amendamentului:  
deputat PNL Tudorița Lungu,  
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

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 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: Prin 

Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr 3/24/28,Programul 
Modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intreținerea infrastructurii de 
transport rutier drumurilor 
naționale 

86.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C - Alte cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 45.000 
mii lei pentru construcție terminal 
cargo, a platformei de parcare şi a căii 
de rulare a Aeroportului Internaţional 
Iaşi, pentru transporturile de marfă. 
 

 
 

Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

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.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire din sumele 
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 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

87.  Anexa 3/24/28 /Ministerul 
Transporturilor 
 
Programul de modernizare, 
dezvoltare, reparații, 
consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a 
sumei  prevăzute în Anexa 3/24/28  
Ministerul Transporturilor -  
Programul de modernizare, dezvoltare, 
reparații, consolidare și întreținere a 
infrastructurii rutiere cu suma de 
50.000 mii lei pentru finanțarea 
reabilitării drumului turistic 
Transfăgărășan DN 7C, Județul SIBIU 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru reabilitarea 
traseului Transfăgărășan, unul 
dintre cele mai spectaculoase 
drumuri din România și chiar din 
Europa. 
Interesul crescut al turiștilor față de 
Munții Făgăraș impune lucrări care 
să asigure deplasarea acestora în 
condiții de siguranță rutieră. 
De asemenea, o infrastructura 
rutieră modernă reprezintă un 
argument suplimentar  în favoarea 
dezvoltării zonei. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 50.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE 

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. 
 

88.  Anexa 3/24/28/ Ministerul 
Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a 
sumei prevăzute în Anexa 3/24/28  cu 
suma de 150.000 mii lei pentru 
finanțarea construcției centurii Mun. 
Mediaș. 
Județul SIBIU 
 
Autorii amendamentului: 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru construcția centurii 
Mediaș. 
Zona de Nord a județului Sibiu a 
cunoscut o creștere economică 
importantă prin dezvoltarea 
municipiului Mediaș, iar valorile de 
trafic sunt în creștere de la an la an. 
Situarea municipiului Mediaș pe 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

DN14 care asigură legătura cu 
Sighișoara și Sibiu iar la intersecția 
DN DN14A face legătura cu 
municipiul Târnăveni  conduce la 
valori de trafic de tranzit crescute 
care afectează calitatea vieții în 
Mediaș. 
În acest sens, realizarea centurii 
Mediaș  este o prioritate atât pentru 
CNAIR, cât și pentru județul Sibiu. 
De asemenea,  menționăm că 
obiectivul a fost aprobat în Bugetul 
de Stat pe 2018, fără ca acesta să 
fie finanțat anul trecut. 
Sursa de finanțare: Credit de 
angajament/ diminuarea cu suma de 
150.000 mii lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

89.  Anexa 3/24/28/ Ministerul 
Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a 
sumei prevăzute în Anexa 3/24/28  cu 
suma de 75.200 mii lei pentru 
finanțarea investiției Centura Sud a 
Municipiului Sibiu, județul Sibiu. 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
prin includerea finanțării 
obiectivului de investiții Centura 
Sud a Municipiului Sibiu. 
Dezvoltarea Municipiului Sibiu a 
dus la o creștere a numărului de 
locuitori în comunitățile învecinate 
precum prin construirea de noi 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

cartiere. Având în vedere toate 
acestea, se impune realizarea unei 
noi legături rutiere între noile zone 
de locuit și siturile industriale, fapt 
stipulat și în studiile de trafic 
existente. Centura Sud a 
Municipiului Sibiu este un obiectiv 
de investiții cu importanță  reală 
care  va crește gradul de confort al 
locuitorilor, calitatea vieții acestora 
precum și pe cea a serviciilor 
turistice ale orașului. 
 Sursa de finanțare : Credit de 
angajament/ diminuarea cu suma de 
75.200 mii lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

90.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
C- Alte cheltuieli de investitii 
 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

Se propune alocarea sumei de 35000 
mii lei pentru construcția șoselei de 
centură a municipiului Pașcani, jud 
Iași.  
 

 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 

Șoseaua de centură a Municipiului 
Pașcani cu o lungime de aproape 
12,3 kilometri. 
Traseul șoselei de centură va porni 
de la pasajul de cale ferată Blăgești, 
va continua la podul peste Siret, 
traversand apoi drumul DJ 208 
printr-o intersecție giratorie. Mai 
departe, șoseaua va strabate o zonă 
nelocuită din afara municipiului 

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. 
 



1302 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Pașcani, până la ieșirea din 
Gâștești, unde se va intersecta cu 
DN 28A.  
In cadrul Contractului de Finantare 
incheiat intre CNADNR si 
Autoritatea de Management POS-T 
(Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii) pentru finantarea 
acestui proiect, a fost semnat 
contractul pentru:  
POST/2009/2/1/003/01- Elaborarea 
studiului de fezabilitate, proiectului 
tehnic, detaliilor de execuție si 
documentaţiei de atribuire pentru 
variantele de ocolire Paşcani, 
Roman, Câmpulung Moldovenesc 
şi Vatra Dornei  
 
Valoarea contractului: 4.105.459,57 
lei 
  Stadiu: 

 In data de 23.05.2011 a fost 
predat spre verificare 
PT+DDE preliminat pentru 
variantele de ocolire Pascani, 
Roman, Campulung 
Moldovenesc si Vatra 
Dornei. 

A fost predat PT+DDE final. S-a 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

primit raportul privind verificarea 
pentru cele 4 variante de ocolire. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire din sumele 
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 

91.  Anexa 3/24/28 – c.Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii 
Ministerul Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei din suma prevăzută la Anexa 
3/24/28 - c.Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii, pentru 
elaborarea documentaţiei tehnice 
pentru centura rutieră a Municipiului 
Galaţi, Judeţul Galaţi. 
 
 
Autori: 
Dep. Victor Paul Dobre-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Demararea investițiilor pentru 
centura ocolitoare a Municipiului 
Galaţi reprezintă o adevărată 
necesitate pentru gălățeni, dar și 
pentru românii care tranzitează 
județul. 
Realizarea acestui obiectiv de 
investiții ar contribui la fluidizarea 
circulaţiei in Municipiul Galaţi și ar 
contribui în bună măsură la 
asigurarea unei infrastructuri de 
transport rutier la standarde 
europene.  
 
 
Sursa de finanţare:  

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Alocarea sumei de 1500 mii lei din 
fondurile prevăzute la Anexa nr. 
3/24/28 - Ministerul Transporturilor 
– c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii. 

92.  Anexa nr. 3 / 24 / 28 Ministerul 
Transporturilor C / Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
categoria „c) cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate si fezabilitate si 
alte studii”. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 24 / 28 
Ministerul Transporturilor C / Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea studiilor 
de prefezabilitate si fezabilitate si alte 
studii” cu suma de 1.000 mii lei în 
vederea elaborării Studiu de 
fezabilitate şi Proiect tehnic pentru 
realizare Drum Expres DN17 Bistriţa-
Cluj-Napoca. 
Autor: 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

În anul 2017, CNAIR s-a angajat că 
”va analiza” posibilitatea realizării 
acestui obiectiv de investiții sau a 
unor lucrări de întreținere. În fapt, 
nu s-a procedat nici măcar la 
analizarea oportunității acestui 
obiectiv de investiții. Așadar, 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 
BucovinaMoldova. De asemenea, 
investiţia este necesară şi prin 
prisma traficului ridicat, fiind unul 
dintre cele mai circulate sectoare de 
drum la nivelul judeţului Cluj şi 
Bistriţa .  
 
Sursa de finanțare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 

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. 
 



1305 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor / Capitol 8401/ 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE ERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 

93.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor  
 
Programul de dezvoltare si 
modernizare a infrastructurii 
feroviare si a statiilor de cale 
ferata 

Se propune alocarea sumei de 7000 
mii lei pentru Reabilitare cladire gara 
Municipiul Satu Mare, jud Satu Mare. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Gara se află într-o stare avansată de 
degradare, sumele sunt necesare 
pentru reabilitarea acesteia. 
 
Sursa de finanțare: Din creditele 
de angajament prevăzute la Anexa 
nr. 3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

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. 
 

94.  Anexa  3/24/28 
Ministerul Transporturilor  
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 
Capitol 5001/ Grupa 58/ Tilul 
X Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020 

Se propune alocarea sumei de 200 mii 
lei pentru realizarea studiului de 
fezabilitate și a proiectului tehnic 
pentru Pasajul Drajna, județul 
Ialomița. 
 
Autor:  
Deputat PNL Gheorghe Tinel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Descongestionarea traficului rutier 
în zonă. Drajna este localitatea care 
leagă A2 de DN 21, care este 
traversată de linia de cale ferată 
Bucureşti – Constanţa, fapt care  
îngreunează foarte mult circulația, 
în special în perioada sezonului 
estival. 
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
sumelor prevăzute în Anexa 
3/24/28 Ministerul Transporturilor 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 
Capitol 5001/ Grupa 58/ Tilul X 
Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 

95.  Anexa  3/24/28 
Ministerul Transporturilor  
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 
Capitol 5001/ Grupa 58/ Tilul 
X Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020 

Se propune alocarea sumei de 200 mii 
lei pentru realizarea studiului de 
fezabilitate și a proiectului tehnic 
pentru construire pod peste râul 
Slobozia, județul Ialomița. 
 
Autor:  
Deputat PNL Gheorghe Tinel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Un nou pod peste râul Slobozia este 
un obiectiv de investiții necesar, dat 
fiind faptul că singurul pod existent 
nu mai corespunde realităților 
actualului trafic rutier din zonă. 
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
sumelor prevăzute în Anexa 
3/24/28 Ministerul Transporturilor 
c. Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 
Capitol 5001/ Grupa 58/ Tilul X 
Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 

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. 
 

96.  Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor / Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate și 
alte studii 

Se propune alocarea sumei de 2.500 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor / Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii pentru 

Consiliul Local Blaj şi-a dat 
acordul în mai multe rânduri pentru 
întocmirea unui studiu de 
fezabilitate pentru o variantă 
ocolitoare a municipiului. 
Propunerea de traseu presupune 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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realizarea SF și PT la obiectivul de 
investiții Varianta de ocolire a 
Municipiului Blaj, Județul ALBA. 
 
Autor:  
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

următoarea rută: DN 14B - trecerea 
la nivel cu calea ferată Petrisat – 
drumul vicinal spre pădurea Oasa – 
Crama de vin – DN 14B spre Copşa 
Mică, pe traseu fiind construite 
poduri şi subtraversări. În total, este 
vorba despre un drum de circa 10 
km. Traseul nu are în vedere 
realizarea unor exproprieri majore, 
fiind folosite în mare măsură 
drumurile de câmp existente.  
 
Sursa de finanţare: Redistribuirea 
creditelor de angajament prevăzute 
la Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor / Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate și alte 
studii 

97.  Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor / Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate și 
alte studii 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor / Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii pentru 
realizarea SF și PT la obiectivul de 
investiții proiectul “Asigurarea 
conectivităţii oraşului Cugir la reţeaua 
TEN-T prin construirea nodului rutier 

Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii 
Rutiere a efectuat deja studii de 
prefezabilitate din care rezultă 
necesitatea realizării acestui 
obiectiv de investiții. 
Cugirul reprezintă unul dintre cei 
mai importanţi producători din 
industria de apărare din România. 
Aici funcţionează două 

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. 
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în zona de legătură a drumului 
judeţean DJ 704 cu DN 7″ 
 
Autor:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

întreprinderi de armament şi 
muniţie - Uzina Mecanică Cugir şi 
Fabrică de Arme- care sunt 
cuprinse în planul naţional de 
mobilizare. Tot în oraşul Cugir se 
găseşte unul din marii investitori 
străini, societatea germană Daimler 
care intenţionează să extindă 
activitatea Star Transmission pe 
teritoriul oraşului nostru. La aceste 
considerente economice şi de 
securitate, se adaugă şi unele 
turistice: accesul rutier în arealul 
turistic din Munţii Şureanu se poate 
face din DN 7- Şibot, pe drumul 
judeţean 704, care traversează 
oraşul Cugir şi urmăreşte cursul 
Râului Mare până la Poarta Raiului 
- domeniul schiabil Şureanu. Lipsa  
unui nod rutier care să conecteze 
Cugirul la A1 crează un handicap 
de dezvoltare în comparaţie cu alte 
localităţi, cum ar fi Sebeşul, un oraş 
cu o populaţie similară, dar care 
beneficiază de trei noduri rutiere.  
Totodată, distanţa dintre Cugir și 
alte noduri existente nu justifică 
absența conexiunii la A1, întrucât 
acest criteriu nu a fost utilizat în 
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alte cazuri, cum ar fi nodurilor 
rutiere de la Cunţa şi Sălişte, între 
care sunt 29 km. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuirea 
creditelor de angajament prevăzute 
la Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor / Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate și alte 
studii. 

98.  Anexa 3/24 /29 /Ministerul 
Transporturilor Cod obiectiv 
1218 Autostrada Sibiu-Pitești 

Se propune alocarea sumei de 189.024 
mii lei pentru Proiectarea și execuția 
lucrărilor pentru construcția 
Autostrăzii Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: 
Tigveni - Curtea de Argeș (km 81+900 
- km 91+761) 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Nicolae NEAGU – deputat PNL 
Constantin ȘOVĂIALĂ – deputat 
PNL 
Ovidiu SITTERLI – deputat PNL 
Dănuț BICA – deputat PNL 
Cristian BUICAN – deputat PNL 
Mircea CAZAN – senator PNL 
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Lucian BODE – deputat PNL 

Secțiunea 4 din Autostrada Sibiu -
Pitești în lungime de 9,86 km a fost 
transmisă la Agenţia Naţională 
pentru Achiziţii Publice (ANAP), 
pentru a fi publicată în sistemul 
electronic de achiziţii publice 
(SICAP), urmând să fie atribuit 
contractul pentru proiectare si 
execuție. 
În bugetul pentru anul 2019 acest 
tronson nu are alocată distinct o 
sumă necesară finanțării acestui 
obiectiv, iar suma propusă 
reprezintă un avans necesar 
demarării investiției.. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuirea sumelor 

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. 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

prevăzute în Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor, Cod 
obiectiv 1218 Autostrada Sibiu-
Pitești 
Capitol 8401, Grupa 58, TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 / 03 
Programe din Fondul de Coeziune 
(FC) 

99.  Anexa 3/24/29/Ministerul 
Transporturilor 
 
Cod obiectiv 415 Autostrada 
Brașov - Târgu Mureș - Cluj- 
Oradea 

Se  propune suplimentarea sumei 
prevăzute în Bugetul Ministerului 
Transporturilor la anexă 3/24/29 cod 
obiectiv  415 Autostrada Brașov – 
Târgu Mureș - Cluj -Oradea cu suma 
de  960.000 mii lei pentru: 
 
- realizare proiect tehnic și execuție 
pentru sectorul Nădășelu - Borș din 
Autostrada Transilvania (Nădășelu-
Mihăiești, Mihăiești-Suplacu de 
Barcău, inclusiv tronson Meseș, 
Suplacu de Barcău - Borș).  
 
-finalizarea lucrărilor pe secțiunea 2A 
Câmpia Turzii-Ogra- Târgu Mureș. 
 

Acest proiect este subfinanțat și în 
acest an, în condițiile în care după 
15 ani de la demararea proiectului 
din cei 415 km ai Autostrăzii 
Transilvania se poate circula doar 
pe 75 km. 
Ne aflăm în situația de a asista la 
alocări insuficiente pentru a închide 
acest coridor rutier strategic care 
face legătura României cu Vestul 
Europei și care conectează țara 
noastră la rețeaua europeană de 
transport.  
Acest proiect de anvergură pentru 
România, trebuie privit la nivel 
macro din perspectiva 
interconectivtății și mobilității și nu 

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. 
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Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Nicolae NEAGU – deputat PNL 
Constantin ȘOVĂIALĂ – deputat 
PNL 
Ovidiu SITTERLI – deputat PNL 
Mircea CAZAN – senator PNL 
Florin STAMATIAN – deputat PNL 
Nechita OROS – deputat PNL 
Sorin MOLDOVAN – deputat PNL 
Florica CHERECHEȘ - deputat PNL 
Ioan CUPȘA - deputat PNL 
Gavrilă GHILEA - deputat PNL 
Cornel POPA-senator PNL 
Cristian CHIRTEȘ – senator PNL 
Lucian HEIUȘ – deputat PNL 
Bogdan HUȚUCĂ – deputat PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

doar ca un deziderat regional, 
acesta urmând să facă legătura cu 
Moldova prin Autostrada Târgu-
Mureș-Iași-Ungheni. 
 
Sursa de finanțare: 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 

100.  Anexa 3/24 /Ministerul 
Transporturilor/ capitol 8401 
paragraf A grupa 40 articol 14, 
denumire indicator II.Credite 
bugetare Sustinerea 
infrastructurii de transport 

Propunem alocarea sumei de 10542 
mii lei (total general cu TVA) pentru 

lucrarea ”Pod rutier cu o singură 
bandă de circulaţie peste Dâmboviţa, 

la Lucieni- Văcăreşti, jud. 
Dâmboviţa”. 

Autori: 
Senator 

Cătălin-Daniel FENECHIU 

Comuna Lucieni şi comuna 
Văcăreşti, situate în susud judeşului 
Dâmboviţa, sunt despărţite de râul 
Dâmboviţa, iar în prezent nu există 
niciun drum de acces direct între 
cele două comune. Traficul rutier 
din comuna Lucieni în comuna 
Văcăreşti se realizează în prezent 
pe DJ702B (care trece prin comuna 

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. 
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Iancu CARACOTA 
Grup Parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal 
 

 
 

Lucieni)- DN72-DJ721 (care trece 
prin comuna Văcăreşti), astfel 
locuitorii celor două comune sunt 
nevoiţi să folosescă un traseu 
ocolitor. Locuitorii comunei 
Lucieni deţin terenuri agricole atât 
în zona situată până în râul 
Dâmboviţa, cât şi pe zona situată 
între râul Dâmboviţa şi comuna 
Văcăreşti, iar ca să ajungă la aceste 
terenuri sunt nevoiţi să o facă pe 
traseul ocolitor sau prin albia râului 
Dâmboviţa, ceea ce presupune un 
acces periculos, deoarece 
majoritatea drumurilor din albie 
sunt inundabile.  
 
Sursa de finanţare: Se asigură 
prin diminuarea cu 10542 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65 Ministerul Finanţelor Publice 
– Acţiuni Generale 

101.  Anexa nr.   

MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR 
Capitolul 84.01 Transporturi  
Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 1,589,681 mii 
lei pentru plata obligaţiilor către 
bugetul general consolidat al statului, 
asigurarea cheltuielilor aferente 
activităţii de întreţinere  şi funcţionare 
a infrastructurii feroviare publice 

Reţeaua feroviară din România se 
află în incapacitatea de  a oferi 
mobilitate satisfăcătoare din cauza 
unei reţele cu viteze de proiectare 
scăzute, pe de o parte, şi, pe de altă 
parte, a unei stări de degradare 
avansată ce accentuează şi mai mult 

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. 
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publice  
alineatul 51.01.55 Întreţinerea 
infrastructurii feroviare publice  

 

prestate de administratorul 
infrastructurii feroviare, precum şi a 
cheltuielilor stabilite prin contracte de 
lucrări şi prestări servicii încheiate de 
administratorul feroviare cu terţi şi/sau 
cu filialele acestuia; asigurarea 
implementării HG privind stabilirea 
salariului minim garantat în plată.  
 
 
Autori: 
Iancu Caracota, senator PNL 
Daniel Fenechiu, senator PNL 
 

acest parametru.  
Astfel, dacă în ţările din restul 
Uniunii Europene, vitezele medii la 
trenurile de călători se situează în 
ecartul 120-160km/h la marfă, în 
ţara noastră acestea sunt la 
aproximativ la jumătate. 
Pentru a surmonta aceste decalaje şi 
pentru a creşte competitivitatea 
serviciilor oferite de companie, este 
imperios necesară identificarea 
unor măsuri pe termen mediu care 
să poată fi accesibile din punct de 
vedere al costurilor şi al vitezei de 
implementare, astfel încât acestea 
să poată fi suportate de statul 
român, în fapt administratorul 
infrastructurii feroviare.  
Facem precizarea că, pe fondul 
scăderii accentuate a veniturilor 
TUI (-44 mil. în ultimul trimestru 
din 2018 din cauza reducerii 
volumului prestaţiilor operatorilor 
de marfă şi călători, a neîncasării 
veniturilor curente şi a creanţelor 
restante de la CFR Marfă S.A. – 
datoria CFR Marfă S.A. către 
CNCF CFR S.A. se ridică la 
aprox.980 mil.lei, precum şi a 
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reducerii unor tarife NON-TUI) 
CFR S.A. se confruntă cu          o 
lipsă acută de lichidităţi şi, în 
condiţiile acestea, suma de 
1,589,681 mii lei reprezintă suma 
minimă necesară în anul 2019 
pentru titlul bugetar „întreţinerea 
infrastructurii feroviare publice”, în 
vederea asigurării funcţionării 
curente şi a achitării salariilor şi 
obligaţiilor  la bugetul general 
consolidat al statului, iar lipsa 
lichidităţilor va face imposibilă 
continuarea investiţiilor finanţate 
din surse proprii, activitate 
demarată în anul 2017 şi continuată 
în anul 2018.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 1,589,681 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

102.  Anexa nr.   

MINISTERUL 

(1) Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2019 cu suma de 359.140 
mii lei care se alocă pentru majorarea 

În perioada 2008-2014 subvenţia 
alocată transportului feroviar de 
călători a fost mai mică cu suma de 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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TRANSPORTURILOR 
Capitolul 84.01 Transporturi  
Titlul 72 Active financiare  

articolul 72.01 alineatul 
72.01.01 Participarea la 

capitalul social al societăţilor 
comerciale 

capitalului social al Societăţii 
Naţionale de Transport Feroviar de 
Călători C.F.R Călători – S.A. 
(2) Suma prevăzută la alin. (1) 
reprezintă subcompensarea de la 
Bugetul de Stat a pachetului minim 
social aferent serviciului public de 
transport feroviar de călători aferent 
anilor 2008-2014, se încasează într-un 
cont disponibil deschis de Trezoreria 
Statului şi se utilizează cu condiţia ca 
Ministerul Transporturilor să îşi asume 
subcompensarea aferentă acestei 
perioade, iar suma alocată să se 
încadreze în cuantumul compensării 
calculate potrivit legislaţiei.           
 
 
 
Autori: 
Iancu Caracota, senator PNL 
Daniel Fenechiu, senator PNL 
 

2.649.000 mii lei, comparativ cu 
sumele necesare, în conformitate cu 
prevederile legale şi reprezintă 
subcompenarea de la Bugetul de 
stat a pachetului minim aferent 
serviciului public de transport 
pentru perioada 2008-2014. 
Urmare a situaţiei financiare a 
societăţii, respectiv pierderile şi 
arieratele, pentru redresarea 
operatorului public de transport 
feroviar de călători au fost efectuate 
demersuri de către Ministerul 
Transporturilor şi Consiliul 
Concurenţei pentru obţinerea unui 
punct de vedere de la Comisia 
Europeană privind măsurile de 
sprijin financiar de la bugetul 
statutului pentru acoperirea 
pierderilor din anii precedenţi.  
În conformitate cu legislaţia 
europeană şi cu cea naţională, 
acordarea compensaţiei la nivelul 
necesarului, dar şi pentru 
acoperirea pierderilor din anii 
precedenţi, reprezintă ajutor de stat 
compatibil pentru prestarea 
serviciului public de interes 
economic general.  

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
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În acest sens este necesară alocarea 
în următorii cinci ani (359.140 mii 
lei/an), în mod eşalonat, a sumei de 
1.795.700 mii lei pentru majorarea 
capitalului social, sumă ce va fi 
utilizată pentru efectuarea de 
investiţii în material rulant. 
Trebuie avut în vedere faptul că 
SNTFC CFR Călători S.A. deţine 
în parcul propriu de locomotive 
electrice fabricate începând din 
anul 1968, cu o vârstă medie de 36 
de ani, necesitând lucrări de 
mantenanţă corectivă cu frecvenţă 
ridicată datorită echipamentelor 
uzate fizic şi moral.  Totodată, 80% 
din locomotivele electrice din 
parcul companiei sunt scadente la 
reparaţii planificate. În situaţia în 
care ar trebui aplicate întocmai 
prevederile normativelor în vigoare, 
prin retragerea din circulaţie a 
parcului de locomotive scadent, 
CFR Călători ar trebui să circule 
numai cu circa 19% din totalul 
parcului de material rulant motor. 
Astfel, sunt imperios necesare 
fonduri pentru achiziţia de material 
rulant, rame automotoare electrice 
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şi diesel, pentru înlocuirea 
completă a parcului cu o vechime 
de circa 40 de ani, al cărui volum, 
numai pentru vagoane, se cifrează 
la peste 1000 de unităţi, respectiv 
40.000 de locuri. 
Esenţial pentru CFR Călători este 
ca în perioada imediat următoare să 
poată acoperi valoarea avansului 
pentru un leasing financiar în 
vederea achiziţiei automotoarelor 
electrice şi diesel.  
În acest context, se cere adoptarea 
prezentului amendament. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 359.140  
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

103.  Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor  
Cod obiectiv 1242 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa 3/24/29 cod 
obiectiv 1242 cu suma de 115.114 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
investiții pentru Asfaltare drum 
Soveja- Lepșa, Coașa “Modernizare 
DN 2L Soveja-Lepşa km 60+145 - km 

Realizarea legăturii rutiere între 
stațiunile Soveja, comuna Soveja, și 
Lepșa, comuna Tulnici, din 
Vrancea, în vederea revigorării 
turismului în localitățile de munte 
ale județului Vrancea.  
 

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. 
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crt. 
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grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 
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76+277”, Coașa, judeţul Vrancea. 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator 
PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanțare:  
bugetul Ministerului Transportului 
- prin redristribuire din cadrul 
Programului – Modernizarea, 
dezvoltarea, repararea, consoldarea 
și întreținerea infrastructurii de 
transport rutier 
 

104.  Anexa nr. 3/24/29  
Ministerul Transporturilor 
Cod obiectiv 1086 
Reabilitare DN 76, Deva-
Oradea, km 0+000/km 
184+390 

Suplimentarea sumelor prevăzute la 
Cod obiectiv 1086 Reabilitare DN 76, 
Deva-Oradea, km 0+000/km 184+390 
cu suma de  30.000 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor pe cele 5 loturi: 
Şoimuş - Brad, Brad - Ioneşti, 
Vârfurile - Ştei, Ştei - Beiuş, Beiuş-
Oradea 
 
Inițiatori:  
deputat PNL Florica Cherecheş,  
deputat PNL Ioan Cupşa,  
deputat PNL Găvrilă Ghilea, 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Lucrările au termen de finalizare 
luna decembrie 2020, iar contractul 
de execuţie pe lotul Vârfurile-Ştei a 
fost reziliat în anul 2017. 
 
Sursa de finanțare: 
Prin redistribuire din sumele 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii in 
continuare 840158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

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. 3/24/29 
Ministerul Transporturilor 
Cod obiectiv 1079 
Varianta  de ocolire Aleşd Sud 

Suplimentarea sumelor prevăzute la 
Cod obiectiv 1979 Varianta  de ocolire 
Aleşd Sud şi Nord cu suma de 20.000 
mii lei pentru începerea lucrărilor la 

Investiţia este inclusă în 
Masterplanul General de Transport 
al României aprobat de Guvern și 
are termen de finalizare luna 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
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şi Nord acest obiectiv. 
 
Inițiatori:  
deputat PNL Găvrilă Ghilea,  
deputat PNL Florica Cherecheş,  
deputat PNL Ioan Cupşa  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

decembrie 2020. 
 
Sursa de finanțare: 
Prin redistribuire din sumele 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii in 
continuare 840158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

106.  Anexa nr. 03/24/29 
Ministerul Transporturilor 
 Cod obiectiv 1080- Varianta 
de ocolire Ştei 
  

Suplimentarea sumelor prevăzute la 
Cod obiectiv 1080- Varianta de ocolire 
Beiuş Ştei cu suma de  20.000 mii lei 
pentru pentru începerea lucrărilor la 
acest obiectiv. 
 
 
 
Inițiatori:  
deputat PNL Găvrilă Ghilea,  
deputat PNL Florica Cherecheş,  
deputat PNL Ioan Cupşa  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Data prevăzută pentru începerea 
investiţiei era decembrie 2013, dar 
lucrările nu au fost executate până 
în prezent din lipsă de finanţare, 
deși aveau termen de finalizare luna 
decembrie 2015(!). 
 
Sursa de finanțare: 
Prin redistribuire din sumele 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii in 
continuare 840158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

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. 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 
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AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
 
 
 

107.  Anexa 3/24 - Ministerul 
Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
93.894.372,39 RON          pentru 
realizarea obiectivului ,,Reabilitare şi 
modernizare drum DJ 763A: DN 79 
- Șuştiu-Limită Judeţ Arad 
(Moneasa), km 0+000 la km 18+257,             
L totală = 18,257 km”, partea 
aferentă judeţului Bihor. 
 
Autor: PNL Cornel POPA, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectivul investiţiei îl constituie 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Din Bugetul Ministerului 
Transporturilor pe anul 2019. 

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. 
 

108.  Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor 
 
Cod obiectiv 1188-Drum 
expres Craiova - Pitești si 
legăturile la drumurile 
existente 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor pe credite bugetare 
pentru obiectivul  de investiții Drum 
expres Craiova - Pitești si legăturile la 
drumurile existente cu suma de  
251.825 mii lei. 
 
Autori: 
Nicolae Giugea-Deputat PNL 
Ionuț STROE-Deputat PNL 

Realizarea Drumului expres 
Craiova -Pitești reprezintă un 
obiectiv strategic pentru zona de 
Sud –Vest a României și asigură o 
conexiune rapidă a  acestei regiuni 
la Coridorul IV Pan European. 
Suma propusă la finanțare pentru 
acest an corespunzătoare creditelor 
bugetare este insuficientă pentru 
concretizarea acestui proiect, în 
consecință propunem suplimentarea 

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. 
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Mario-Ovidiu OPREA- Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

sumei respective. 
Investitorii din regiunea de Sud-
Vest au solicitat în nenumărate 
rânduri urgentarea acestui proiect, 
esențial pentru creșterea 
competitivității economiei locale. 
 
 Sursa de finanțare 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute  în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții în 
continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANȚARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
01 -Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala (FEDR) 

109.  Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor 
Cod obiectiv 988-Autostrada 
Lugoj-Deva 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Transporturillor la anexa 3/24/29 Cod 
obiectiv 988-Autostrada Lugoj-Deva 
cu suma de 1.463.798 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de execuție la 
acest obiect de investiție. 
 
Autori: 

Suma prevăzută pentru finanțarea 
lucrărilor la Autostrada Lugoj-
Deva, cu 2 loturi rămase  în 
execuție ( aprox. 43 de km), este 
infimă raportat la totalul rămas de 
finanțat la 31.12.2018 prevăzut în 
fișa bugetară ( 1, 728 mld lei). 
Conform angajamentelor CNAIR 
aceste două tronsoane au fost 

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. 
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Lucian BODE- deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

asumate să fie deschise circulației 
până la sfârșitul anului 2019. Acest 
fapt nu este reflectat de alocația 
bugetară propusă pentru acest an 
care este de  265.000 mii lei credite 
bugetare plus 277 623 mii lei 
credite de angajament Din fișa 
bugetară rezultă că vor exista 
alocări pe credite bugetare pentru 
finalizarea acestui proiect până 
după anul 2022. 
 
Sursa de finanțare 
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 

110.  Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor 
Cod obiectiv 1081-Autostrada 
Sebeș- Turda 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Transporturillor la anexa 3/24/29 Cod 
obiectiv 1081-Autostrada Sebeș- 
Turda cu suma de 617.711 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 

Suma prevăzută pentru finanțarea 
lucrărilor la Autostrada Sebeș-
Turda , cu 2 loturi rămase în 
execuție,( aproximativ 41 de km) 
nu acoperă valoarea necesară 
finalizării acestui proiect. În 

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. 
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execuție la acest obiectiv de investiție. 
 
Autori: 
Lucian BODE -deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

condițiile în care în fișa bugetară 
acest obiectiv figurează cu o 
valoarea totală de 955 711 mii lei 
rămasă la finanțare la data de 
31.12.2018, din care primește în 
anul 2019 doar 338 000 mii lei pe 
credite bugetare; și 32 961 mii lei 
credite de angajament,se impune 
suplimentarea acestei sume cu 
sumele eșalonate până după anul 
2022, pentru finalizarea proiectului 
în anul 2019.  
 
Sursa de finanțare 
 
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 
 

111.  Anexa 3/24/29 – Ministerul 
Transporturilor  
A - Obiective (proiecte) de 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 315.764 mii lei pentru 
pentru realizarea proiectului “Varianta 

Varianta de ocolire a municipilui 
Iaşi - Etapa I - Varianta Sud 
Obiect 3 - Varianta trafic greu, 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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investitii in continuare 
COD OBIECTIV 363 
 
VARIANTA DE OCOLIRE A 
MUNICIPIULUI IASI ETAPA 
I - VARIANTA SUD 
 

de ocolire a municipilui Iaşi - Etapa I - 
Varianta Sud” 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 
 
 
 

Sector km.19+690 (Selgros) – 
km.26+460 (DN 28) 
- Valoarea totala actualizata (cu 
TVA) 173.580 mii lei 
din care C+M: 150.473 mii lei 
- Sector km 19+690 - km 21+780 
(B-dul. Poitiers); 
- Sector km 21+850 - km 26+460 
(Str. Trei Fântâni); 
- Nod rutier km 21+800 (Varianta 
de ocolire a Municipiului Iaşi - DN 
24); 
- Nod rutier km 26+460 (Varianta 
de ocolire a Municipiului Iaşi - DN 
28). 
- lungime: 6,77 km 
- poduri, pasaje: 7 buc. 
- noduri rutiere: 2 buc. 
D.R.D.P.Iaşi a solicitat la 
C.N.A.D.N.R. S.A. finanţarea 
serviciilor de proiectare (P.T. + 
D.E.) şi a execuţiei lucrărilor, 
pentru anul 2015. 
Obiect 4 - Varianta trafic uşor 
(Sector km.0+000 – km.8+185) şi 
penetraţie Cartier Dacia 
- Valoarea totala actualizata (cu 
TVA): 142.184 mii lei din care 
C+M: 113.460 mii lei 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
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- lungime trafic uşor: 8,185 km. 
- penetraţie Dacia la km. 4+755: 
0,615 km. 
- pod peste râul Bahlui 
Durata de realizare a lucrărilor: 
- 36 luni (de la data ordinului de 
începere pentru fiecare obiect). 
O problemă cu care se confruntă 
aglomerarea Iaşi este nivelul 
crescut de particule în suspensie 
PM10 în atmosfera. 

Potrivit rapoartelor 
întocmite de APM Iaşi, principala 
sursă responsabilă cu depăşirea 
valorilor limită zilnice (VL) a 
indicatorului PM10 în Municipiul 
Iaşi o reprezintă transportul rutier, 
în care este inclus şi  cel 
transfontalier, contribuţia 
transportului rutier fiind, potrivit 
estimărilor, de aproximativ 70% 
din totalul emisiilor de pulberi şi 
este datorat, în principal lipsei unei 
şosele ocolitoare (şosea de centură) 
care să preia traficul greu din 
Municipiul Iaşi.  
Municipiul Iaşi nu dispune până la 
această dată de o şosea ocolitoare 
care să preia integral traficul auto 
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greu, aspect care reliefează totodată 
inconsecvenţă şi incoerenţa în 
derularea programelor 
investitutionale care vizează 
dezvoltarea infrastructurii necesară 
unei aglomerări urbane moderne de 
către administraţiile publice locale 
şi judeţene şi naţionale. 

La întocmirea Bugetului 
Ministerului Transporturilor pe 
anul 2017 au fost prevăzuţi 152 
milioane lei pentru continuarea 
lucrărilor la Varianta de Ocolire a 
Municipiului Iaşi, din care s-au 
alocat, propriu-zis, 0 lei. 
La nivelul Municipiului Iaşi, în 
staţiile de automatizare a calităţii 
aerului au fost înregistrate un 
număr alarmant de depășiri, 
respectiv: 

- În 2016 au fost 70 de 
depășiri la poluantul PM10 

- În 2017 au fost 183 de 
depășiri la poluantul PM10 

- În 2018 au fost 279 de 
depășiri la poluantul PM10 

Cu toate că limita limita maximă 
anuală ar trebui să fie de 35 de 
depăşiri pe an. 
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Având în vedere problemele grave 
de mediu cu care se confruntă Iaşul, 
va rog insistent să urgentaţi 
demararea lucrărilor. 
Conform unui calendar asumat 
trimis de d-nul Ministru Alexandru-
Razvan Cuc rezulta ca in anul 2018 
se vor demara aceste lucrari. 
(Interpelarea 336B din  16-05-2017 
si raspunsul numarul  18551 din  
28-06-2017 ) 
Conform adresei primite : 
In ceea ce priveste calendarul de 
implementare a proiectului de 
realizare a lucrarilor la Obiect 3 - 
Varianta trafic greu, Sector 
km.19+690 (Selgros) – km.26+460 
(DN 28), va precizam urmatoarele 
activitati: 
01.06.2017 – 30.06.2017 achizitie 
publica servicii de proiectare  
01.07.2017 – 01.12.2017 achizitie 
si semnare contract 
01.12.2017 – 15.03.2018 elaborare 
si aprobare documentatie tehnica de 
executie  
16.03.2018 –16.02.2020 executie 
lucrari 
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Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire din sumele 
prevăzute  în Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii in 
continuare  

112.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019 – Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
-Cap.5, 1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei (din care 100 mii lei credite 
bugetare si 400 mii lei credite de 
angajament), pentru modernizare 
DN29D Botoşani-Ştefăneşti km 
2+800-18+500 și km 21+800-48+146 
 
Autori: 
Deputat PNL Achiţei Vasile Cristian 
Senator PNL Şoptică Costel 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Starea precară a acestui drum face 
aproape imposibilă circulaţia 
autovehiculelor, 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: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

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. 
 

113.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019 – Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
-Cap.5, 1. Programul de 
modernizare a drumurilor 
naţionale 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei (din care 100 mii lei credite 
bugetare si 400 mii lei credite de 
angajament), pentru modernizare 
DN24C Manoleasa-Rădăuţi -Prut km 
106+650-142+250 
 
Autori:  
Deputat PNL Achiţei Vasile Cristian 

Este necesară alocarea sumei pentru 
continuarea lucrărilor de 
modernizare în concordanță cu 
indicatorii tehnico economici 
aprobați prin HG 460/2018 (2 
poduri noi, 1 pod reabilitat, 
îmbrăcăminte asfaltică la 10 cm, 9 
podețe noi, amenajare 148 drumuri 
laterale, amenajare accese la 
proprietăți, rigole și șanțuri). 

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. 
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Senator PNL Şoptică Costel 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

114.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Se alocă suma de 4.977.788 lei pentru 
modernizare drumuri de interes local 
în comuna Crăieşti, jud. Mureş. 
 Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 
 

Prin realizarea investiţiei propuse 
se vor pune în valoare terenurile 
intravilane şi cele agricole ale 
comunei. 
 

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. 
 

115.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Lucrări de asfaltare a drumului 
comunal Gurghiu-Comori. 
 Suma necesara este de 600.000 lei. 
  Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Asigurare pachet minim de servicii 
publice  

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. 
 

116.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Se alocă suma de 1.400.000 lei pentru  
lucrări de asfaltare străzi laterale – 
UAT, localitatea Gurghiu, jud. Mureş. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor)  

Asigurare pachet minim de servicii 
publice. 
 
 

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. 
 

117.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Se alocă suma de 800.000 lei pentru  
lucrări de modernizare drumuri 
forestiere – UAT, localitatea Gurghiu, 
jud. Mureş.  
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat;Grupul PNL 
din Camera Deputatilor) 

Asigurare pachet minim de servicii 
publice  

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. 
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118.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Se alocă suma de 400.000 lei pentru 
modernizare drumuri comunale în 
comuna Raciu DC 142 B : (DJ 173) 
Valea Uliesului-Valea Sanmartinului 
km 0+350-7+500. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Modernizare drumuri comunale. 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.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Modernizare reabilitare strazi in com. 
Saschiz, jud. Mures, suma necesara: 
5.958.088 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Îmbunătăţirea condiţilor de 
circulaţie. 

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.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Modernizare drum comunal DC86 
Iernut-Salcud, jud. Mureş. Suma 
necesara 9,772,909 lei. 
 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Creşterea gradului de siguranţă a 
circulatiei, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum şi reducerea poluării 
aerului, reducerea consumului de 
carburanţi auto. Procedura  de 
achiziţie proiectare + execuţie 
finalizată în septembrie 2018; Data 
estimată pentru începere lucrări: 
Mai 2019 ; lipsa sursa de finanţare 
pe fonduri europene perioada 
2014-2020. 

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.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Construire trotuare şi accese în satul 
Cipău, jud. Mureş. Suma necesară 
este de 2,046,011 lei.     

Creşterea gradului de siguranţă a 
circulatiei, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera 
Deputatilor)Dep.Palăr Ionel-PNL 
Sen.Daniel Fenechiu-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

şi siguranţa circulaţiei pietonale. În 
acest caz procedura de achiziţie 
proiectare faza SF este finalizată; 
Proiectul este inclus în  strategia de 
dezvoltare durabila 2014-2020;  
lipsa sursa de finantare pe 
fonduri europene perioada 2014-
2020. 
 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

122.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Modernizare strazi in satul Sf. 
Gheorghe, jud. Mureş. Suma 
necesară este de  2,034,611 lei.     
 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 
 
 
 

Creşterea gradului de siguranţă a 
circulatiei, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum şi reducerea poluării 
aerului, reducerea consumului de 
carburanţi auto.  În acest caz 
procedura de achiziţie proiectare 
faza SF este finalizată;  proiect 
inclus in strategia de dezvoltare 
durabila 2014-2020; lipsa sursa de 
finantare pe fonduri europene 
perioada 2014-2020. 
 

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.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

Modernizare străzi şi parcări oraş 
Iernut, jud. Mures, suma necesara  
este de 2,100,000 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Creşterea gradului de siguranţă a 
circulatiei, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum şi reducerea poluării 
aerului, reducerea consumului de 
carburanţi auto.   În acest caz 
procedura de achiziţie proiectare 

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. 
 



1332 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

faza SF este finalizată; proiect 
inclus in strategia de dezvoltare 
durabila 2014-2020; lipsa sursa de 
finantare pe fonduri europene 
perioada 2014-2020 

124.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 

REABILITARE DC 60 TIGMANDRU-
MAGHERUS, jud. Mures, suma 
necesara este de  100.000 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Creşterea gradului de siguranţă a 
circulatiei, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului  

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. 
 

125.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24 
 

Reabilitare pod Iopugaz, loc. Saschiz, 
jud. Mures, suma necesara: 1.195.090 
lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Imbunatatirea infrastructuri rutiere 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. 
 

126.  Anexa nr. 3/24 /   
Ministerul Transporturilor  

 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor cu  suma de 500.000 
mii lei pentru realizarea proiectării 
Autostrăzii A8 pe întreaga lungime. 
Legea adoptată de Parlament pentru 
Autostrada Unirii, aşa cum a fost 
supranumită A8 Tg. Mureş - Iaşi - 
Ungheni, a fost promulgată de 
preşedintele Klaus Iohannis. 
procedurile urmând să demareze în 
termen de 30 de zile de la promulgare. 
Legea, a fost votată pe 7 noiembrie şi 

În prezent legătura dintre Moldova 
şi Transilvania se face pe trasee 
care fac faţă cu greu fluxului sporit 
de trafic. În acest 
context, Autostrada Târgu Mureş – 
Iaşi – Ungheni devine o alternativă 
atractivă pentru traficul 
internaţional de tranzit. Aceasta 
face parte din structura centrală 
(core network) a reţelei de transport 
TEN-T (trans-European transport 
network). Valoarea estimată de 

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. 
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promulgată pe 29 noiembrie 2018. 
Autorii amendamentului:  
-Băişanu Ştefan – deputat ALDE 
- Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
 
Grupurile PNL din Senat şi Camera 
Deputaţilor 

CNAIR pentru acest proiect este de 
6,14 miliarde de euro. Făcând parte 
din reţeaua de transport TEN-T, 
linia rutieră ar putea fi realizată prin 
finanţări nerambursabile. 
Datele cele mai recente confirmă 
faptul că valorile de trafic au 
crescut considerabil, astfel că 
realitatea teritorială este 
„verificată” şi de statistică. În acest 
sens, fiind singura autostradă care 
leagă Moldova de Transilvania, A8 
este capabilă să capteze fluxuri 
dintr-un bazin de recrutare imens 
(nordul Mării Negre şi R. 
Moldova). Este preconizat faptul ca 
traficul ar depăşi numărul minim de 
vehicule specific autostrăzilor 
(16.000 vehicule/zi), deservind atât 
populaţia din Moldova, cât şi cea 
din Transilvania şi Republica 
Moldova. 
Autostrada este împărţită în 3 
sectoare: 
Sectorul Târgu Mureş – Ditrău, cu 
o lungime de 91,6 km . Acest 
tronson necesită contractarea 
studiilor geotehnice pentru 
construirea unei autostrăzi 
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montane. 
Sectorul Ditrău – Târgu Neamţ ce 
va avea o lungime totală de 118.1 
km ş străbate Munţii Carpaţi. 
Sectorul Târgu Neamţ – Iaşi – 
Ungheni ce va avea o lungime de 
100,6 km. Acest proiect necesită 
urgentare întrucât uneşte cel mai 
mare oraş din regiunea Moldovei, 
Iaşi, cu Republica Moldova. 
 
Sursa de finanţare: 

127.  Anexa nr.3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor  

 

Se alocă suma de 421.867 mii lei  
pentru construirea „Variantei de 
Ocolire a municipiului Iaşi - Etapa I 
- Varianta Sud.” 
 
 

Autori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 
Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  

Motivare: Lucrările la obiectivul 
de investiții “Varianta de Ocolire a 
municipiului Iași - Etapa I - 
Varianta Sud” au demarat în anul 
2006, având ca ordonator principal 
de credite Ministerul 
Transporturilor, iar autoritatea 
contractantă Compania Națională 
de Autostrăzi și Drumuri Naționale 
din România. Necesitatea acestei 
investiții a fost motivată de 
problemele pe care le creează 
prezența traficului greu și foarte 
greu în zonele intens populate ale 
Iașului (zonele Canta, Moara cu 
Foc, Gară, bd. N. Iorga), fapt care 
produce numeroase neajunsuri atât 

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. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&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=72&cam=2&leg=2016
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locuitorilor din zonele amintite, cât 
și celorlalți participanți la trafic. De 
asemenea, un alt factor care 
contribuie la necesitatea urgentării 
finalizării lucrărilor la varianta de 
ocolire îl constituie depășirea 
frecventă în zona stației tip trafic 
IS–1– Podu de Piatră din 
Municipiul Iași a indicatorului PM 
10. Finalizarea acestui obiectiv este 
impetuos necesară în vederea 
restricționării/devierii traficului 
greu aflat în tranzit pe raza 
municipiului Iași din zona bd. N. 
Iorga pe șoseaua de centură. Pentru 
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
“Varianta de Ocolire a municipiului 
Iași – Etapa I – Varianta Sud”, 
necesarul de finanțare este de 
421.867 mii lei cu TVA din care 
valoarea C + M este de 355.408 mii 
lei cu TVA, defalcată astfel: 
- Obiectivul 2 – Varianta trafic 
greu, nod rutier Km 0+000 + 
iluminat intersecții km 0+000 – km 
13+905 și parcare km 11+600, în 
valoare de 91.475 mii lei cu TVA; 
- Obiectivul 3 – Varianta trafic 
greu, Sector km 19+960 – km 
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26+460, în valoare de 150.473 mii 
lei cu TVA; 
- Obiectul 4 – Varianta trafic ușor 
(sector km 0+000 – km 8+185) și 
penetrație Cartier Dacia, în valoare 
de 113.460 mii lei cu TVA 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții în 
continuare 500158 Titlul X - 
Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

128.  Anexa nr.3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor  
 

Se alocă suma de 142.500.000 lei 
pentru construirea “Variantei de 
Ocolire a municipiului Iași – Etapa 
a II-a – Varianta Nord”. 

Autori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 
Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  

Motivare: 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 

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. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
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Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  

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. 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții în 
continuare 500158 Titlul X - 
Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020. 

sau 
Fondul de rezervă la 

dispoziţia Guvernului. 
 

129.  Anexa nr.3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor  
 

Se alocă suma de 7.781 mii lei  pentru 
construirea unui pod peste râul 
Bahlui în zona Cicoarei, municipiul 
Iași. 
 

Motivare: Podul peste râul Bahlui 
în zona Cicoarei  ar trebui construit 
cu 4 benzi carosabile între str. 
Sarmisegetuza - stradela Sofia 
Nădeje, ca lucrări de 

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. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
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Autori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 
Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  

supratraversare a râului Bahlui în 
zona Cicoarei - Dacia. Podul nou ce 
urmează a se realiza va avea 
lungimea totală de 60,70 m, având 
trei deschideri de 14,15 m + 26,30 
m + 14,15 m, cu schema statică 
grinzi simplu rezemate. Valoarea 
totală necesară realizării 
obiectivului de investiții este de 
7.781 mii lei cu TVA. 

 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investiții în 
continuare 500158 Titlul X - 
Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 

130.  Anexa nr.3/24 - Ministerul 
Transporturilor  
 

Se alocă suma de 1.425 mii lei  pentru 
realizarea proiectului tehnic și a 
lucrărilor de execuție în vederea 
realizării semaforizării inteligente și 
a cântăririi dinamice pentru mașini  
la Podul Iloaiei, Iași.  

Motivare: Realizarea acestor 
lucrări este necesară pentru 
deblocarea traficului la Podu 
Iloaiei, dar şi pentru fluidizarea 
circulaţiei la Târgu Frumos, având 
în vedere și faptul că variantă 

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. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&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=72&cam=2&leg=2016
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Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
Autori: 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 

Senator PSD Vasilică Toma 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Deputat PSD Vasile Cîtea  
Deputat PSD Vasile Axinte  

Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  

ocolitoare nu există, iar pe o 
porţiune de 300-400 de metri, 
drumul european E58 are o singură 
bandă pe sens. În această zonă apar 
periodic blocaje de trafic la intrarea 
şi ieşirea din Podu Iloaiei. În 
anumite zile din săptămână, în orele 
de vârf, se formează cozi lungi de 
peste un kilometru. Ambuteiajele 
apar lunea, de la 7.30 la 10 către 
Iaşi, vineri şi sâmbătă după-amiază 
spre Tg. Frumos şi duminică - după 
ora 17, când se întorc ieşenii plecaţi 
în weekend. Luni, în localitate este 
zi de târg, ceea ce amplifică 
aglomeraţia.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

131.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor//Capitolul 
5000/ Grupa 70/ CHELTUIELI 
DE CAPITAL 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport 
rutier (autostrăzi, variante 
ocolire localități) 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul Transporturilor Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de capital 
cu suma de 500 mii de lei în vederea 

finanţării cheltuielilor 
pentru întocmirea studiului de 
prefezabilitate, fezabilitate și a 

documentatiei tehnico - economice 

Municipiul Sighișoara, traversat de 
Drumul European 60, este sufocat 

și poluat din cauza traficului de 
tonaj greu care tranzitează 

localitatea, soluția fiind realizarea 
unei variante de ocolire a localității. 

 
Diminuarea cu suma de 500 mii de 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 

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. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&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=72&cam=2&leg=2016
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

aferente proiectului de 
infrastructura rutiera 

pentru Varianta ocolire Sighișoara 
 

Autor: Cosma Lavinia USR 
 

nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor 
și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/TITLUL XIV ACTIVE 
FINANCIARE 

132.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor//Capitolul 
5000/ Grupa 70/ 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport 
rutier (autostrăzi, variante 
ocolire localități) 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul Transporturilor Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de capital 

cu suma de 1.000 mii de lei în vederea 
finanţării cheltuielilor 

pentru întocmirea 
obiectivului de investiții Autostrada 

Unirii 
 

Autor: Cosma Lavinia USR 
 

Diminuarea cu suma de 1.000 mii 
de lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor 
și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/TITLUL XIV ACTIVE 
FINANCIARE 

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. 
 

133.  Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/28 
84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital 
de stat”. 

Alocarea sumei de 4.500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții nou 
Pasaj pietonal subteran Tălmaciu – 
subtraversare DN7 
 
Dep. Dan Barna, USR 

Pe DN7, în localitatea Tălmaciu, 
traficul rutier este îngreunat datorită 
a două treceri de pietoni. Soluția 
propusă de CNAIR este un pasaj 
pietonal subteran. Investiția trebuie 
făcută într-un timp cât mai scurt, 
datorită numărului mare de 
accidente produse din cauza 
traficului intens. 
/ 
Bugetul Ministerului 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Transporturilor (Anexa 3/24) 
Capitolul 84.01”Transporturi”, 
titlul 55 ”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat”. 

134.  Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/28 
84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital 
de stat”. 

Alocarea sumei de 2.000 lei pentru 
reconfigurare prin sens giratoriu a 
intersecției DN1 cu DJ106D 
(Cisnădie) în zona Șelimbăr, Jud. 
Sibiu  
 
Dep. Dan Barna, USR 

La intersecția dintre DN1 și DJ 
106D, care reprezintă atât ieșirea de 
pe A1 către Sibiu, cât și accesul 
dinspre Cisnădie către DN1, 
frecvent se produc accidente grave 
datorită traficului intens. La nivelul 
Serviciului Poliției Rutiere Sibiu au 
fost întreprinse demersuri repetate 
către administratorul drumului, în 
vederea reconfigurării intersecției 
respective, soluția propusă fiind de 
înființare a unui sens giratoriu.  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor (Anexa 3/24) 
Capitolul 84.01”Transporturi”, 
titlul 55 ”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat”. 

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 nr. 3/24 Suplimentarea cu 100.000 mii lei a 
sumelor destinate proiectul de 
“Modernizare DN 73 Pitesti - 
Campulung - Brasov km 13+800-
42+850; km 54+050-128+250” 
 

Necesarul financiar pentru acest 
proiect este de peste 500 mil lei și 
este finanțat din fonduri europene 
nerambursabile. Alocarea a doar 
10% din necesarul de finanțare nu 
face decât sa amâne finalizarea 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

cod obiectiv: 5725 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

acestui drum cu inca un an 
paralizând practic turismul în zona 
Bran-Moeciu-Rasnov, în condițiile 
în care CNAIR și-a asumat drept 
termen de finalizare sfârșitul anului 
viitor. 
DN 73 Braşov-Cristian-Râşnov-
Bran a devenit coșmarul șoferilor 
find plin de gropi mai ales pe 
porțiunea Râşnov-Bran.  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
100.000 mii lei a sumelor atribuite 
pentru obiectivul de investiții 
11837. 
Sumele alocate pentru obiectiv de 
investiții 11837 sunt mai mari decât 
capacitatea actuala de absorbție a 
proiectului.  

 
136.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 10.000 mii lei pentru 

proiectul de “Varianta de ocolire 
Fagaras + Drum de legatura (sector din 
A3 Sibiu - Brasov)” 
 
cod obiectiv: 10426 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Varianta de ocolire a municipiului 
Fagaras la nivel de autostrada este 
parte a autostrazii Brasov-Sibiu ce 
are conform analizei din 
Masterplanul General de Transport 
al Romaniei cea mai buna rata 
interna de rentabilitate economica 
dintre toate autostrazile 
prevazute in Masterplan, 15,70%. 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

De asemenea acest obiectiv va duce 
la rezolvarea problemelor pe care le 
cauzează traficul greu ce 
tranzitează Municipiul Fagaras 
crescând totodată și siguranta in 
trafic si viteza de deplasare. Sumele 
sunt necesare pentru obiectivele 
stabilite de catre CNAIR pentru 
anul in curs: “Achizitie publica de 
servicii de revizuire SF, PT, CS, 
DD; Revizuire SF obtinere CU, 
Avize si Acorduri; Intocmire PT, 
CS, DDE si obtinerea autorizatiei 
de construire” 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 5.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru obiectivul 
de investitii 11837. 
Diminuarea cu 5.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

137.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 400 mii lei pentru 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
pentru latirea la 2 benzi pe sens a 
DN13  pe portiunea de la iesirea de pe 
raza UAT Brasov pana la intersectia cu 

In prezent pe acel tronson al DN13 
se petrec frecvent accidente, iar 
traficul este mai mereu ingreunat 
datorita celor 2 intersectii cu 
DJ112A. 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

DJ 112A 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 400 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

 

138.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 30.000 mii lei pentru 
reconstructia podului prabusit de la 
Budila, Jud. Brasov. 
 

Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Ca urmare a inundatilor de anul 
trecut si a lipsei lucrarilor de 
consolidare care sa se fi realizat 
asupra acestui pod in ultimii mai 
bine de 30 de ani, Podul de la 
Budila s-a prabusit izoland din 
punct de vedere al accesului 
feroviar o comunitate de aproape 
7.000 de locuitori. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 10.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru obiectivul 
de investitii 11837. 
Diminuarea cu 10.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru obiectivul 
de investitii 11835. 
Diminuarea cu 10.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

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. 
 

139.  Anexa nr. 3/24 Suplimentarea cu 1.000 mii lei a Acest segment de autostrada de Prin vot, membrii celor două 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

creditelor bugetare si cu 70.000 mii lei 
a creditelor de angajament pentru 
demararea procedurilor premergatoare 
constructiei segmentului de Autostrada 
Cristian-Codlea. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

aproximativ 14 km, ar putea deservi 
drept centura ocolitoare pentru 
localitatile Codlea si Cristian 
scurtand timpul de tranzit si 
eliminand traficul greu din din 
interiorul celor doua localitati. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 70.000 mii lei 
(2,3%) a sumelor atribuite pentru 
obiectivul de investitii 11835. 
Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

140.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 1.000 mii lei pentru 
realizarea unui studiu de fezabilitate in 
vederea latirea la 2 benzi pe sens a 
actualei Strazi a Institutului din 
Brasov, conectarea acesteia cu 
Varianta Ocolitoare si prelungirea 
acesteia pana in zona terminalului 
Aeroportului International Brasov-
Ghimbav. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Zona din proximitatea strazii 
Institutului este in plina dezvoltare, 
aici urmand sa fie realizate o serie 
de obiective de investitii de interes 
national cum ar fi: Aeroportul 
International Brasov-Ghimbav, 
Noul Spital al Brasovului, Nou 
Sediu al SRI, Institutul de Cercetare 
Dezvoltare Inovare Produse High 
tech pentru Dezvoltare Durabilă, 
Institutul Național de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă 
de Zahăr, IAR Ghimbav, Airbus 
Helicopters etc. 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Latirea, conectarea cu centura 
ocolitoare si prelungirea acestei 
strazi pana in zona aeroportului vor 
fi imperios necesare in perioada 
urmatoare. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

141.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 40.000 mii lei pentru 
demararea lucrariilor pentru realizarea 
a conexiunii feroviare cu viitorul 
Aeroport International Brasov-
Ghimbav. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR 
 

Brașovul este conform datelor 
INSSE cel mai vizitat județ din țară 
având un număr de peste 1 
milion de turiști anual dintre care 
aproximativ 20% sunt turiști străini. 
În prezent aeroportul 
Otopeni și-a atins capacitatea 
maximă astfel încât este necesară 
atât redimensionarea 
infrastructuri aeroportuare cât și 
creearea de noi facilități ceea ce se 
și intâmplă în prezent în 
Brașov prin construcția unui nou 
aeroport. 
În studiul de fezabilitate pentru 
aeroportul internațional Brașov-
Ghimbav a fost introdusă de 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

asemenea și o legatură feroviară atât 
pentru depozitele de combustibil cât 
și pentru 
transportul de persoane. 
Această legătură dintre transportul 
aerian şi transportul feroviar se 
încadrează în politica 
generală a Uniunii Europene de a 
promova conectarea intermodală a 
modurilor de transport, unul din 
obiectivele Cărţii Albe a 
Transporturilor (2011) fiind acela 
de a asigura „conectarea, până în 
2050, a tuturor aeroporturilor 
„reţelei primare” la reţeaua 
feroviară, de preferinţă la 
reţeaua de mare viteză”. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 40.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

142.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 100 mii lei “Studiu de 
solutii alternative la Studiul de 
Fezabilitate al obiectivului de investitii 
-Reabilitarea liniei de cala ferata 
Predeal - Brasov, componenta a 

In prezent Valea Prahovei este cea 
mai aglomerata trecere a Carpatiilor 
atat in ceeea ce priveste trafiul 
rutier cat si in ceea ce priveste 
traficul feroviar, astfel ca ar fi 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Coridorului IV Pan - european, pentru 
circulatia trenurilor cu viteza de 160 
km/h (CNCF CFR SA) “ 
cod obiectiv: 6846 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR 

necesara analiza unor solutii 
alternative de reducere a traficului. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 100 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

 

143.  Anexa nr. 3/24 Suplimentare cu 1.000 mii lei pentru 
“Lucrari de reabilitare pentru pentru 
poduri, podete si tuneluri de cale ferata 
- Sucursala Regionala de Cai Ferate 
Brasov” 
cod obiectiv: 6846 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR 

Judetele de pe raza Regionalei 
Brasov au fost afectate de inundatii 
in anul precedent, inundatii ce s-au 
sondat cu prabusirea podului 
feroviar de la Budila si cu afectarea 
altor poduri, podete si tuneluri ce 
vor trebui consilidate pentru a 
preintampina alte posibile accidente 
se ar putea aparea datorita starii 
precare a infrastructurii. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

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. 
 

144.  Anexa nr. 3/24/22 Varianta de ocolire Aleșd, valoare 60. 
000 lei, sursa de finanțare de la 
bugetul de stat. 
 
Autor: Deputat Dehelean Silviu 

Obiectiv cu impact social major. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziție 
Guvernului 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Grupurile Parlamentare ale USR din 
Camera Deputaților și Senat 

 

145.  Anexa nr. 3/24/22 Modernizare DN 75 Lunca-Turda, 
valoare 100. 000 lei, sursa de finanțare 
de la bugetul de stat. 
 
Autor: Deputat Dehelean Silviu 
Grupurile Parlamentare ale USR din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziție 
Guvernului 

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. 3/24/02 
Capitolul 8401 

Titlul 55 
Articolul 01 
Alineat 29 

”Reparații curente aferente 
infrastructurii feroviare” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 200.000 mii lei. 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

Motivația: Necesarul CFR 
Infrastructură pe partea de reparații 
curente a infrastructurii feroviare 
este de cel puțin 250 de milioane 
anual. Cu bugetări insuficiente an 

de an, ritmul de deteriorare a 
infrastructurii feroviare este mult 
mai accelerat decât cel de aducere 
la un nivel adecvat de funcționare..  

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 200.000 mii lei. 

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. 3/24/29 
Capitolul 8401 

Titlul 58 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 750.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Reabilitarea 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CFR cele 4 
consorții vor continua într-un ritm 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Articolul 03 
”Programe din Fondul de 

Coeziune (FC)” 

liniei C.F. Frontieră - Curtici - 
Simeria, parte componentă a 

Coridorului IV Pan-European pentru 
circulația trenurilor cu viteza maximă 

de 160 km/h; 
Tronsonul 2: km 614 - Gurasada și 

Tronsonul 3: Gurasada - Simeria, cod 
obiectiv 1191 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

susținut lucrările pornite în anul 
2018, urmând să acumuleze un 
avans de aproximativ 30% din 

totalul lucrărilor. Chiar dacă acest 
avans ar fi mai mic și anume doar 
20% în anul 2019, necesarul de 

finanțare s-ar traduce în 
aproximativ 1,5 miliarde de lei, 

adică cu 750 de milioane de lei mai 
mult decât alocarea actuală. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 750.000 mii lei. 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 

 

148.  Anexa nr. 3/24/29 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 70.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 
MODERNIZAREA CENTURII 
RUTIERE A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 
2 - A2, cod obiectiv 369 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 

tronsonul vestic DN7-A1 se află 
într-un stadiu avansat, aproximativ 
90%. Pe sectorul estic se estimează 
finalizarea licitației pentru execuție 

în perioada următoare, cel mai 
probabil urmând a se plăti un avans 
de 15% în acest an. Pornind de la 
aceste premise, sunt necesare cel 

puțin 100 de milioane de lei, 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

alocarea actuală de 30 de milioane 
de lei fiind insuficientă. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 70.000 mii lei. 

149.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Revizuire 

Studiu de fezabilitate pentru 
autostrada Târgu Mureș-Ditrău, cod 

obiectiv 7229 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Dep. Iulian Bulai-USR 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 
perioada imediat următoare va fi 
lansată licitația pentru revizuirea 
studiului de fezabilitate pentru 

Autostrada Târgu Mure -Ditrău, 
parte din Autostrada A8 Tg.Mureș - 

Iași.  
 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
5.000 mii lei. 

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. 

 

150.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 10.000 mii lei pentru 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

 

realizarea studiilor de fezabilitate și a 
proiectelor tehnice în cadrul 

obiectivului de investiții Autostrada 
A8 Unirii Târgu Mureș-Iași-Ungheni, 

sectoarele Ditrău-Tg. Neamț și Tg. 
Neamț-Iași-Ungheni, cod obiectiv 3 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Dep. Iulian Bulai-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

perioada imediat următoare va fi 
lansată licitația pentru revizuirea 
studiului de fezabilitate pentru 

Autostrada Ditrău-Tg. Neamț, parte 
din Autostrada A8 Tg.Mureș-Iași. 
Pentru sectorul Tg. Neamț-Iași-

Ungheni este de asemenea necesară 
revizuirea studiului de fezabilitate 

existent datorită modificărilor 
legislative și de normative din 
ultimii ani. În plus, acordul de 

mediu nu a fost obținut în cadrul 
studiului de fezabilitate inițial. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
10.000 mii lei. 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 

 

151.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 

realizarea studiilor de fezabilitate și a 
proiectelor tehnice în cadrul 

obiectivului de investiții 
Autostrada/Drumul Expres Ploiești-

Focșani-Bacău-Suceava-Siret, 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 
perioada imediat următoare va fi 
lansată licitația pentru revizuirea 

studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic pentru proiectul 
drumului de mare viteză Pașcani-

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

sectorul Pașcani-Suceava, cod 
obiectiv 3 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Dep. Iulian Bulai-USR 

Grupurile parlamentare USR 
Băişanu Ştefan-ALDE 

Suceava, parte din Coridorul 
European IX Ploiești-Focșani-

Bacău-Pașcani-Suceava-Siret. Este 
necesară alocarea unor credite 

bugetare care să acopere cel puțin 
avansul aferent contractului de 

proiectare, astfel încât  activitățile 
de proiectaresă debuteze în acest 

an. 
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
5.000 mii lei. 

152.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 

realizarea studiilor de fezabilitate și a 
proiectelor tehnice în cadrul 

obiectivului de investiții 
Autostrada/Drumul Express Ploiești-

Focșani-Bacău-Suceava-Siret, 
sectorul Suceava-Siret, cod obiectiv 3 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 
perioada imediat următoare va fi 
lansată licitația pentru revizuirea 

studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic pentru proiectul 
drumului de mare viteză Suceava-
Siret, parte din Coridorul European 
IX Ploiești-Focșani-Bacău-Pașcani-

Suceava-Siret. Este necesară 
alocarea unor credite bugetare care 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Dep. Iulian Bulai-USR 
Grupurile parlamentare USR 

Băişanu Ştefan-ALDE 

să acopere cel puțin avansul aferent 
contractului de proiectare, astfel 
încât  activitățile de proiectaresă 

debuteze în acest an. 
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
5.000 mii lei. 

153.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 01 

”Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 3.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Electrificarea 
și reabilitarea liniei CF Cluj Napoca - 

Oradea - Episcopia Bihor, cod 
obiectiv 9317 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CFR, în luna 
ianuarie 2019 a fost predat studiul 
de fezabilitate final, urmând în cel 

mai scurt timp să fie scoase la 
licitație proiectarea și execuția 

acestui proiect. Sumele rămase de 
plătit pentru studiul de fezabilitate 
în acest an se ridică la aproximativ 

4 milioane de lei, mult peste 
alocarea de 684 de mii de lei. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
3.000 mii lei. 

154.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 7.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Revizuirea 
Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții - Linia de cale 
ferată București Nord - Aeroport 

Internațional 
Henri Coandă București, cod obiectiv 

9475 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CFR, în 

prima parte a anului 2019 studiul de 
fezabilitate va fi finalizat, urmând 

să fie lansată licitația pentru 
proiectare și execuție. Până în acest 

moment s-au efectuat plăți pe 
contractul de elaborare a studiului 

de fezabilitate de sub 2 milioane de 
lei, contractul total însumând 11 

milioane de lei. Astfel, consider că 
pentru acest an este necesară o 

alocare de cel puțin 8 milioane de 
lei față de cele 1,5 milioane alocate. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
7.000 mii lei. 

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.  Anexa nr. 3/24/29 
Capitolul 8401 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 80.000 mii lei pentru 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Titlul 58 
Articolul 01 

”Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)” 

obiectivul de investiții Varianta de 
ocolire Satu Mare, cod obiectiv 1041 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

lucrările la centura Satu Mare au 
pornit în vara anului 2018, 
ajungând la un procent de 

aproximativ 25%. Conform 
contractului, lucrările ar trebui să 

fie finalizate în prima parte a anului 
2020. În aceste condiții, un avans 

de 40% în anul 2019 este mai mult 
decât realist. În bani, acest avans 

reprezintă aproximativ 140 de 
milioane de lei, cu 80 de milioane 

peste alocarea bugetară.  
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 80.000 mii lei. 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 

 

156.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 01 

”Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 2.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Sprijin pentru 
pregătirea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Elaborare 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 
detalii de execuție și D.T.A.C. pentru 
lucrarea Alternativa Techirghiol, cod 

obiectiv 13518 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 
contractul pentru Elaborarea 

studiului de fezabilitate, proiectului 
tehnic, detaliilor de execuție și 
D.T.A.C. pentru Alternativa 

Techirghiol urmează să se semneze 
în perioada imediat următoare. 
Valoarea contractului este de 

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. 

 



1357 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

aproximativ 9 milioane de lei fără 
TVA și durata de 24 de luni. 

Alocarea de credite bugetare de sub 
un milion de lei este insuficientă în 

aceste condiții. 
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 2.000 mii lei. 

157.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 01 

”Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 2.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Reactualizare 
Studiu de Fezabilitate, întocmire 

Proiect Tehnic și detalii de Execuție 
pentru Varianta de Ocolire a 

Municipiului 
Zalău, Etapa 2, între DN1F km 

76+625 - DJ191C, cod obiectiv 13056 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 
contractul de reactualizare a 
studiului de fezabilitate și de 

întocmirea a Proiectului Tehnic și a 
detaliilor de Execuție pentru 

Varianta Ocolitoarea a 
Municipiului Zalău se află într-un 

stadiu avansat, urmând a fi finalizat 
în acest an. Valoarea acestui 
contract se ridică la peste 4 

milioane de lei cu TVA inclus. 
Considerând că această sumă va 

trebui achitată în acest an, alocarea 
de aproape 2 milioane de lei este 

insuficientă. 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
2.000 mii lei. 

158.  Anexa nr. 3/24/29 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 70.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții AUTOSTRADA 
DE CENTURĂ BUCUREȘTI - 

SECTOR CENTURA SUD 
KM.52+700 - KM 100+900, cod 

obiectiv 372 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 
perioada imediat următoare vor fi 

semnate cele 3 contracte de 
proiectare și execuție pentru 

Autostrada de Centură București 
Sud. Valoarea acestora însumează 
aproximativ 3 miliarde de lei cu 

TVA inclus. Actuala alocare 
bugetară de 30 de milioane de lei 

pentru anul 2019 (1%) este 
insuficientă chiar și pentru 

activitățile de proiectare și pentru 
expropriere a terenurilor. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Locală” cu suma de 70.000 mii lei. 
159.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 

Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 

realizarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic în cadrul 

obiectivului de investiții Varianta de 
ocolire a Municipiului Lugoj – Sud, 

cod obiectiv 3 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Motivația: În anul 2010 a fost 
inaugurată Varianta Ocolitoare a 
Municipiului Lugoj, sectorul 
nordic. În schimb pe partea de sud 
tot traficul auto dinspre municipiul 
Reșița și localitățile învecinate, 
orașul Buziaș și localitățile 
învecinate și care se îndreaptă spre 
centrul, nordul și estul României se 
realizează prin centrul municipiul 
Lugoj, provocând poluare și 
disconfort cetățenilor. Realizarea 
acestui sector de centură sudică ar 
contribui în mod decisiv la 
decongestionarea acestui trafic din 
zona centrală a municipiului și la 
reducerea poluării. Primul pas 
necesar în concretizarea acestui 
proiect este alocarea de fonduri 
bugetare pentru pregătirea acestui 
proiect în cel mai scurt timp (studiu 
de fezabilitate, proiect tehnic). 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 72, articolul 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

01, alineatul 01, ”Participare la 
capitalul social al societăților 
comerciale” cu suma de 5.000 mii 
lei. 
 

160.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 

realizarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic în cadrul 

obiectivului de investiții Reevaluarea 
traseului Magistralei Feroviare de 

transport Ten-T Orient / East-Med în 
exteriorul Municipiului Timișoara  și 
realizarea unui Studiu de oportunitate 

pentru trenuri urbane în vederea 
dezvoltării Polului de Creștere 

Timișoara, cod obiectiv 3 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Sen. Nicu Fălcoi-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: 
1.     Cele 4 treceri la nivel cu calea 
ferată din nordul Municipiului 
Timișoara creează disfunctionalități 
majore ale transportului terestru 
(public și privat) pe relația Nord-
Est a orașului; 
2.     În condițiile în care  
Municipiul Timișoara va fi în 2021 
Capitala Culturală Europeană, 
există toate premisele unei creșteri 
și mai accentuate a numărului de 
pasageri în următorii ani. Astfel, 
este necesară generarea unor soluții 
fiabile de transport pe termen lung 
a fluxului de călători în Municipiul 
Timișoara; 
3.     Rutele de transport public, pe 
lângă faptul că sunt afectate de 
situația congestionării  traficului 
rutier şi a unei infrastructuri rutiere 
insuficiente pentru traficul rutier 
existent, reușesc să acopere doar o 
parte din nevoile cetățeanului, 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

limitând astfel opțiunile de 
caălătorie (urbane și 
metropolitane); 
4.     Gările din zona de sud a 
Timișoarei (Gara Semenic, Gara 
Giroc, Gara Timișoara CET, Gara 
de Sud, Gara de Vest, Ronat Triaj), 
nu sunt folosite la adevărata lor 
capacitate din cauza că liniile nu 
sunt electrificate, situație ce face ca 
CFR S.A. să utilizeze Gara de Est 
ca și conexiune directă cu 
Municipiul Arad prin centrul 
Municipiului Timișoara și prin 
Gara de Nord; 
5.     Polul de Crestere Timișoara se 
situează în zona de Nord a orașului, 
situație ce asigură o dezvoltare 
dezechilibrată a municipiului. 
 
Primul pas necesar în concretizarea 
acestui proiect este alocarea de 
fonduri bugetare pentru pregătirea 
lui în cel mai scurt timp (studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic). 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Informaționale (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 72, articolul 
01, alineatul 01, ”Participare la 
capitalul social al societăților 
comerciale” cu suma de 5.000 mii 
lei. 

161.  Anexa 3/24/02, 
Capitolul 8401-Transporturi 
Grupa 55-Titlul VII Alte 
transferuri 
A.Transferuri interne 
II Credite bugetare 

 

Alocarea suplimentară a sumei de 
5.000 mii lei pentru realizarea de 
proiectare,  studiul de prefezabilitate/ 
studiul de fezabilitate  a lucrărilor de 
intervenţii a obiectivului de investitii 
ce vizeaza transformarea drumului 
national Arad-Oradea intr-un drum 
”2+1 alternativ.” pe anumite porțiuni. 
 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad 

Grupurile parlamentare USR 

Investiția este necesară în scopul 
creșterii conectivității rutiere la 
nivelul teritoriului 
național/regional/zonal prin 
dezvoltarea unor infrastructuri 
majore de transport – drum expres. 
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 2 centre urbane mari, un  
tranzit de frontieră complex.   
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, servicii 
și dezvoltare publică, din Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

162.  Anexa 3/24/02, 
Capitolul 8401-Transporturi 
Grupa 55-Titlul VII Alte 
transferuri 
A.Transferuri interne 

II Credite bugetare 

Alocarea suplimentară  a 10.000 mii 
lei pentru Varianta de ocolire a 
orașului Pâncota din  județul Arad.  
 
 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad 

 Grupurile parlamentare USR 

Investiția este necesară în scopul 
creșterii conectivității rutiere la 
nivelul județului Arad și prin 
reducerea timpului de tranzitare și 
scoaterea traficului greu afară din 
localitate. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, servicii 
și dezvoltare publică, din Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 

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. 
 

163.  Anexa 3/24/02, 
Capitolul 8401-Transporturi 
Grupa 55-Titlul VII Alte 
transferuri 
A.Transferuri interne 
II Credite bugetare 

 

Alocarea suplimentară a sumei de 
2.000 mii lei pentru 
reabilitare/modernizare Gara CFR 
Aradul-Nou, din mun. Arad,  jud. 
Arad 
  
Dep. Sergiu Cosmin Vlad  
 Grupurile parlamentare USR 

 

Gara CFR Aradul-Nou, se prezintă 
deplorabil, aproape într-o stare de 
paragină, găsindu-se în cea mai 
proastă stare de când a fost 
construită, fiind aproape 
inutilizabilă. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, servicii 
și dezvoltare publică, din Titlul VI 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 

164.  Ministerul Transporturilor - se 
creditează capitolul 5 - 1. 
Programul de modernizare a 
drumurilor nationale 

 

Alocarea sumei de 500 mii lei sau în 
baza necesităților deja calculate, 
pentru scoaterea din fondul forestier a 
unui drum din județul Suceava pentru 
reabilitarea unui drum care face 
legătura cu județul Bistrița și 
reabilitarea şi fiabilizarea căilor rutiere 
naţionale şi judeţene intra şi 
interregionale către judeţele limitrofe -  
Ilva Mică – Lunca Ilvei – Dorna 
Cândrenilor (SV)  
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați Romania 

 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 
Reabilitarea și repunerea în 
circulație a Drumului Județean 172 
D, Coșna – Ilva Mică, ar reduce 
distanța dintre Moldova și Ardeal 
cu circa 30 de km. Drumul în 
cauză, acum impracticabil, a fost 
folosit timp de 68 de ani. 
Încă din anul 1900, timp de 68 de 
ani, legătura dintre Moldova și 
Ardeal s-a făcut, în bună parte, pe 
drumul județean 172 D, care trece 
prin actuala comună Coșna și 
ajunge la Ilva Mică, județul Bistrița 
Năsăud. Din 1968 artera rutieră 
respectivă, nu a mai fost întreținută, 
a devenit, pe multe porțiuni, 
impracticabilă, iar întregul trafic a 
fost mutat pe drumul național 
(acum, european) 17 C. Printre 
avantajele reabilitării enunțăm:  

● În comuna Dorna 
Cândrenilor își desfășoară 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

activitatea unul dintre cei 
mai importanți procesatori 
de lapte din nordul 
României, ceea ce ar deveni 
un avantaj pentru crescătorii 
de animale din zonă. Tot 
aici funcționează și un grup 
școlar cu specific 
agroturistic, montan și 
zootehnic, cu tradiție, 
unitate de învățământ cu 
prestigiu, la care s-ar putea 
pregăti mai ușor și fiii 
fermierilor ardeleni din 
zona montană; 

● Agenții economici care 
exploatează, prelucrează și 
valorifică masa lemnoasă 
din zonă, cei care 
desfășoară activități de 
exploatare a pietrei sunt 
interesați de acest drum;  

● Amenajarea acestei căi 
rutiere oferă șanse mari de 
dezvoltare a turismului și 
agroturismului; 

● În zonă există resursele 
materiale și umane, care ar 
putea fi utilizate în 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

realizarea acestei lucrări;  
● Reabilitarea traseului în 

cauză ar duce la 
descongestionarea și 
ușurarea circulației pe 
celelalte drumuri naționale, 
respectiv D.N. – 17 și D.N. 
– 18, iar în perioada de 
iarnă, pe acest drum, nefiind 
expus viscolului, s-ar evita 
și înzăpezirile de pe pantele 
abrupte și serpentinele de 
genul celor întâlnite peste 
Pasul „Tihuța” și Pasul 
„Prislop”.  

 
SURSA DE FINANȚARE: 
500 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 67.01 - 
Cultura, recreere si religie - 
Program 4. Actiuni suport pentru 
cresterea eficientei si valorificarea 
cercetarii stiintifice 

165.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2019, 
Art. 39 

La articolul 39 se adaugă un aliniat 
nou cu următorul conținut: 
 
(3) Se autorizează Ministerul 
Transporturilor în calitate de ordonator 
principal de credite, să aloce suma de 

Stare de fapt (urgența) 
 
Podul de pe râul Arieș, din dreptul 
localității Turda, situat pe DN 1, 
km 444+840, se află într-o stare 
avansată de degradare, circulația pe 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

9150 mii lei pentru realizarea podului 
de peste râul Arieș, situat pe DN 1, km 
444+840, după finalizarea 
documentației și a proiectului pentru 
un pod nou sau pentru consolidarea 
infrastructurilor și înlocuirea 
suprastructurii podului existent de 
către DRDP Cluj. 
 
Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

acesta făcându-se cu riscuri mari 
pentru cei care îl tranzitează, 
precum și cu mari pierderi de timp, 
cauzate de circulația alternativă, pe 
un singură bandă. 
 
Podul a fost preluat în anul 2018, 
de către CNAIR, de la Primăria 
Turda, care nu dispunea de sumele 
necesare reabilitării lui. Expertiza 
tehnică efectuată în luna august 
2018, după preluare, a încadrat 
podul la clasa stării V, respectiv: 
stare tehnică ce nu asigură 
condiții minime de siguranță a 
circulației. În mod normal, 
încadrarea la clasa stării V ar fi 
trebuit să ducă la închiderea 
circulației pe acest pod, fapt care ar 
avea ca efect, însă, devierea 
circulației de pe DN 1 prin centrul 
municipiului Turda. 
 
Potrivit aceleiași expertize, fostul 
proiect tehnic, care prevedea 
reabilitarea suprastructurii, nu mai 
poate fi aplicat deoarece 
recomandările ultimei expertize 
sunt pod nou sau consolidarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

infrastructurilor și înlocuirea 
suprastructurii. Potrivit unei 
comunicări CNAIR, din luna 
noiembrie 2018, DRDP Cluj a 
început elaborarea noii 
documentații tehnice, prin 
departamentul propriu, valoarea 
estimată a întregului proiect fiind 
de 7,5 milioane lei fără TVA. 
 
Sursa de finanțare:  
 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 
 

166.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 1.000 mii lei pentru 

realizarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic în cadrul 

obiectivului de investiții Reabilitarea 
podului rutier de pe DN1 peste râul 

Arieș din Municipiul Turda, cod 

Motivația: Podul rutier de pe 
drumul național DN 1 ce 
traversează râul Arieș în Municipiul 
Turda se prezintă într-o stare 
dezastruoasă în ultimii ani. Zona 
bordurilor s-a desprins de carosabil 
și poate cădea în orice moment în 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

obiectiv 3 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Arieș, fiind un real pericol pentru 
participanții la trafic. Traficul rutier 
se desfășoară în ultimii ani pe o 
singură bandă de circulație, 
alternativ, deoarece podul respectiv 
nu mai prezintă siguranță pentru 
circulația în ambele sensuri. Abia în 
anul 2018 acesta a fost transferat de 
la Primăria Turda la Ministerul 
Transporturilor pentru a fi 
reabilitat. Este necesară realizarea 
de urgență a soluției tehnice pentru 
reabilitarea acestui pod. Prin acest 
amendament propun alocarea sumei 
de 1 milion de lei pentru realizarea 
contractarea acestei soluții tehnice 
în anul 2019, astfel încât 
reabilitarea efectivă a podului să 
poată începe în cel mai scurt timp. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 72, articolul 
01, alineatul 01, ”Participare la 
capitalul social al societăților 
comerciale” cu suma de 1.000 mii 
lei. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

167.  Anexa nr. 3/24/29  Se propune suplimentarea de 
credite de angajament pentru proiectul 
„MODERNIZARE DN 67 B 
SCOARȚA-PITEȘTI KM.0+000 - 
188+200” – cod obiectiv 714 – până la 
valoarea totală a proiectului de 
662.844 mii lei. 
 
 
 
Se propune suplimentarea de credite 
bugetare pentru proiectul 
„MODERNIZARE DN 67 B 
SCOARȚA-PITEȘTI KM.0+000 - 
188+200” – cod obiectiv 714 - cu 
valoarea de 45.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
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” a fost reziliat. CNAIR a 
anuntat reluarea licitatiei pe 
tronsoane in 2017, insa nu s-a 
demarat proiectul. Propunem 
suplimentarea creditelor de 
angajament la valoarea totală a 
proiectului pentru a putea fi 
demarate licitații si contracte pe tot 
proiectul și un credit bugetar de 
45.000 mii lei pentru plăți în 2019 
(1% din bugetul pentru finantarea 
partidelor politice în 2019). 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

partidelor politice. 
 

168.  Anexa nr. 3/24/29 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul 
“Modernizare DN 73 C Campulung - 
Curtea de Arges” cu valoarea de 5.000 
mii lei 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 

 

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 2019 ar 
permite contractarea si demararea 
unui studiu de fezabilitate în acest 
an. Creditul bugetar reprezintă 
0.12% din bugetul pentru finanțarea 
partidelor politice în 2019. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

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. 
 

169.  Anexa nr. 3/24/23 Se propune suplimentarea de credite 
de angajament pentru proiectul 
Proiectul 1170 – ”Sprijin pentru 
elaborarea documentatiei tehnico 
economice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera pentru 
Transfagarasan – Transregio” – cu 
4.000 mii lei până la valoarea totală a 
proiectului de 10.210 mii lei. 

În anul 2018 acest proiect a fost 
licitat pentru 5 milioane de lei și nu 
s-a prezentat nici un proiectant la 
licitație. Dat fiind lungimea 
tronsonului (73 km - km 44+000 - 
km 117+000) si geografia terenului 
(muntos, foarte dificil) pentru un 
studio de fezabilitate bine făcut e 
nevoie de o sumă consistentă. Suma 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
Se propune suplimentarea de credite 
bugetare pentru proiectul Proiectul 
1170 – ”Sprijin pentru elaborarea 
documentatiei tehnico economice 
aferente proiectului de 
infrastructura rutiera pentru 
Transfagarasan – Transregio” – cu 
2.000 mii lei până la valoarea totală de 
3.046 mii lei. 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 

 

reprezintă 0.07% din bugetul pentru 
finanțarea partidelor politice 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

170.  Anexa nr. 3/59 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul ”Studiu de 
fezabilitate – Schi în România – 
Albeștii de Muscel” – valoarea 3.000 
mii lei 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 

 

Obiectivul de investiții ”Schi în 
România, Albeștii de Muscel” este 
prins la poziția II.2 în lista 
cuprinzând proiecte de investiții în 
turism de importanță locală din 
Hotărârea nr. 558/2017 privind 
aprobarea Programului pentru 
dezvoltarea investițiilor în turism - 
Masterplanul investițiilor în turism 
- și a criteriilor de eligibilitate a 
proiectelor de investiții în turism 
aflată în vigoare din 8 august 2017. 
Această sumă este necesară 
demarârii studiului 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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Suma reprezintă 0.07% din bugetul 
pentru finanțarea partidelor politice 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

171.  Anexa nr. 3/59 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul ”Studiu de 
fezabilitate – Dezvoltarea 
infrastructurii domeniului schiabil, 
Munții Făgăraș (200 de zile cu 
zăpadă pe an - Dezvoltare durabilă 
în Masivul Făgăraș)” – valoarea 
10.000 mii lei 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 
Dep. Ilie Dan Barna, USR 

 

Obiectivul de investiții ” 
Dezvoltarea infrastructurii 
domeniului schiabil, Munții 
Făgăraș (200 de zile cu zăpadă pe 
an - Dezvoltare durabilă în 
Masivul Făgăraș” este prins la 
poziția I.1 în lista cuprinzând 
proiecte de investiții în turism de 
importanță națională din Hotărârea 
nr. 558/2017 privind aprobarea 
Programului pentru dezvoltarea 
investițiilor în turism - 
Masterplanul investițiilor în turism 
- și a criteriilor de eligibilitate a 
proiectelor de investiții în turism 
aflată în vigoare din 8 august 2017. 
Această sumă este necesară 
demarârii studiului 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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Suma reprezintă 0.24% din bugetul 
pentru finanțarea partidelor politice 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 

172.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor, 

Cheltuieli de investiții /  

Alocarea a 421.867 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții „Varianta de Ocolire a 
municipiului Iași – Etapa I – Varianta 
Sud”.  
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție „Varianta de 
Ocolire a municipiului Iași – Etapa 
I – Varianta Sud”, necesarul de 
finanțare este de 421.867 mii lei, 
defalcat astfel: 
– Obiectul 2 – Varianta trafic greu, 
nod rutier Km 0+000 + iluminat 
intersecții Km 0+000 – Km 13+905 
și parcare Km 11+ 600, în valoare 
de 91.475 mii lei cu TVA; 
– Obiectul 3 – Varianta trafic greu, 
Sector Km 19+960 – Km 26+460, 
în valoare de 150.473 mii lei cu 
TVA; 
- Obiectul 4 – Varianta trafic ușor 
(sector Km 0+000 – Km 8+185) și 
penetrație Cartier Dacia, în valoare 
de 113.460 mii lei cu TVA). 
 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Sursa de finanțare: Acțiuni 
generale ale Ministerului 
Transporturilor. 
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. 

173.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor, 
Cheltuieli de investiții / 

Alocarea a 150.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții „Varianta de 
ocolire a Municipiului Iași – Etapa a 
II-a – Varianta Nord”.  
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Acest tronson de drum are o 
lungime de 30 km și deservește atât 
Aeroportul Internațional Iași cât și 
viitorul Spital Regional de Urgență. 
Ca atare, realizarea acestui obiectiv 
de investiții este o prioritate pentru 
municipiul Iași. 
 
Sursa de finanțare: Acțiuni 
generale ale Ministerului 
Transporturilor. 
 
Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii in 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

continuare 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020. 

174.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Cod Obiectiv 872, 
„CENTURA DE OCOLIRE 

CRAIOVA, VARIANTA 
SUD: DN 56 – DN 55- DN 6”, 

Capitolul 5000 

Se propune majorarea cu suma de 
164679 (mii lei), necesari pentru 
finalizarea construcției „CENTURA 
DE OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 55- 
DN 6”.  
 

Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, USR 

Anul acesta a fost prevăzută suma 
de 130 (mii de lei) de la Ministerul 
Educației pentru continuarea 
construcției „CENTURA DE 
OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 
55- DN 6””, insuficientă pentru 
finalizarea construcției începute în 
anul 2013, cu termen de realizare 
de 24 luni la acea dată. Ne aflăm în 
anul 2019, iar varianta de ocolire a 
Craiovei, un drum necesar pentru 
dezvoltarea județului Dolj este încă 
nefinalizat, fiind necesară sumă de 
la 164.679, (mii lei) pentru 
finalizarea construcției, conform 
contractului de licitație. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 

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. 
 

175.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea a 10.000 mii lei 
pentru realizare obiectivului de 

Tot traficul de mare tonaj ce vine 
dinspre sudul țării spre Republica 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

investiții Centura Ocolitoare a orașului 
Huși, județul Vaslui. 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Moldova cu trecere prin Vama 
Albița trece prin orașul Huși 
provocând disconfort, aglomerație 
și poluare în oraș. De asemenea 
structura de rezistență a clădirilor 
de pe traseu este afectată. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

176.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea a 10.000 mii lei 
pentru realizare obiectivului de 
investiții Centura Ocolitoare a orașului 
Vaslui 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Orașul Vaslui este Municipiu 
Reședință de județ, iar traversarea 
orașului dinspre Bârlad către 
Bacău, Roman sau Iași în zilele 
lucrătoare este foarte mare 
consumatoare de timp și 
îngreunează traficul local din 
municipiul și așa aglomerat. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

177.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea sumei de 60.000 
mii lei pentru reabilitarea DN 11A  ce 
face legătura dintre Bârlad și Adjud 
 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Drumul este făcut în perioada 
comunistă din dale de beton și în 
timp s-a deteriorat, iar din cauza 
alunecărilor de teren pe alocuri 
drumul se îngustează și devine 
periculos. Deși este un drum relativ 
scurt ce deservește trei județe nu s-
au găsit niciodată bani pentru o 
reabilitare generală ci doar pentru 
mici cârpeli. Se impune reabilitarea 
generală.  
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

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. 
 

178.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea sumei de 160.000 
mii lei pentru reabilitarea drumului 
European E58, între Botoșani și Târgu 
Frumos. 
 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Drumul către Iași sau către 
București pentru cei mai mulți 
botoșăneni se face pe această 
porțiune de drum care pune 
probleme participanților la trafic 
prin starea proastă a carosabilului. 
Se cere și se impune o reabilitare 
generală. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

179.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 
03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 
 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Varianta de 

ocolire Galati, legătura pod Braila cu 
vama Girgiulesti, (proiectare si 

executie la profil de autostrada) in lista 
obiectivelor de investitii ale 

Ministerului Transporturilor. Alocarea 
sumei de 600 mii lei, Credit Bugetar, 

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) 

 
 

Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 
USR 

Motivatie  
 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 
regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
doar numarul autocarelor, al 
autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

existent pe coridorul cel mai 
apropiat poate trece pe noul traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
conectate la o capacitate de tranzit 
de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
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 
600 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

180.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 
03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Varianta de 

ocolire Galati, legătura pod Braila cu 
vama Girgiulesti, (proiectare si 

executie la profil de autostrada) in lista 
obiectivelor de investitii ale 

Ministerului Transporturilor. Alocarea 

Motivatie  
 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 

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. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

sumei de 600 mii lei, ( suma de 1 Ron 
Credit Bugetar  si diferenta Credit 

Angajament), 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) 

 
Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 

USR 

regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
doar numarul autocarelor, al 
autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 
existent pe coridorul cel mai 
apropiat poate trece pe noul traseu.  
Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe coridorul 
cel mai apropiat poate trece pe noul 
traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
conectate la o capacitate de tranzit 



1382 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
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 
600 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

181.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 
03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 
 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Drum expres 
Braila - Galati (proiectare si executie) 
in lista obiectivelor de investitii ale 
Ministerului Transporturilor. Alocarea 
sumei de 400 mii lei, Credit Bugetar, 
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)  

Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 
USR 

Motivatie  
 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 
regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
doar numarul autocarelor, al 

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 
existent pe coridorul cel mai 
apropiat poate trece pe noul traseu.  
Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe coridorul 
cel mai apropiat poate trece pe noul 
traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
conectate la o capacitate de tranzit 
de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
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 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

de Dezvoltare Locală” cu suma de 
400 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

182.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 
03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 
 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Drum expres 
Braila - Galati (proiectare si executie) 
in lista obiectivelor de investitii ale 
Ministerului Transporturilor. Alocarea 
sumei de 400 mii lei, ( 1 Ron Credit 
Bugetar si  diferenta Credit 
Angajament), 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)  

Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 
USR 

Motivatie  
 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 
regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
doar numarul autocarelor, al 
autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 
existent pe coridorul cel mai 
apropiat poate trece pe noul traseu.  

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe coridorul 
cel mai apropiat poate trece pe noul 
traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
conectate la o capacitate de tranzit 
de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
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 
400 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 
 

183.  Anexa nr. 3 / 24 / 02 
Capitol 8401 
Grupa/Titlul 55 
Articol 01 

40.850 mii lei 
 

Autor: Cristian Seidler - Grupurile 
parlamentare USR 

Solicităm suplimentarea cu 850 
mii lei pentru reparații curente 
pasaj rutier superior km 6+645 linia 
100 Bucureşti Nord – Videle, 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
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capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Alineat 29 Reparatii curente 
aferente infrastructurii 
feroviare publice 

respectiv podul Drumul Săbăreni. 
Podul este singura cale de acess 
pentru transportul public în 
cartierul Chitila Triaj. Momentan 
transportul public este suspendat 
datorită stării de degradare a 
podului din care se desprind 
fragmente și care pune astfel în 
pericol circulația rutieră dar și cea 
feroviară pe care o traversează. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 
 

de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

184.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor  
 

Se propune alocarea 1 000 000 lei 
TVA inclus pentru realizarea Sens 
giratoriu de circulație la intersecția DN 
65 și DJ 652 A (Cârcea) cu obiectivul 
Siguranță în trafic, Infrastructură 
rutieră.  
 
La intersecția străzilor DN65 și 

În 2017 USR Dolj a depus către CJ 
Dolj realizarea sesului giratoriu, 
răspunsul primit fiind că acestea 
este inclus deja în programul 
„Sporire Capacitate Trafic al 
CNAIR”. Cu toate acestea în anul 
2018 nu a fost realizată nicio 
lucrare în cadrul acestui program.  

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. 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

DJ652A, există un post se observație 
al poliției rutiere– construcție care nu 
mai este folosită în prezent și a cărei 
suprafață poate fi folosită pentru 
realizarea sensului giratoriu. 
 
 
Autor:  

Adrian Claudiu Prisnel, deputat 
USR Dolj, Grup Parlamentar USR – 

Camera Deputaților 

 
Considerăm că acest proiect este 
esențial pentru fluidizarea traficului 
și siguranța cetățenilor în 
perimetrul intersecției DN 65 și DJ 
652, de aceea trebuie inclus de 
urgență în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2019 din următoarele 
considerente:   
 
Pe strada DJ65A2 și zona adiacentă 
există peste 20 de companii cu 
activitate precum și complexe 
rezidențiale. Majoritatea angajaților 
acestor companii au domiciliul în 
Craiova sau ajung în Craiova 
pentru a lua un mijloc de transport 
spre alte destinații. Aceste persoane 
părăsesc zona Cârcea cu 
autovehiculele personale sau de 
serviciu, folosind intersecția 
străzilor DJ65A2 și DN65. 
Astfel,aproximativ 1400 de 
persoane pleacă zilnic din această 
zona spre Craiova, folosind 
autovehiculul personal. Pe lângă 
acestea, există și persoane care 
ajung în zonă doar pentru situații 
punctuale.  
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

2. Intersecția prezintă un risc foarte 
mare de apariție a accidentelor 
rutiere deoarece, pentru a ajunge în 
Craiova din această zonă trebuie să 
ieși din strada DJ652A – o stradă 
fără prioritate, în artera rutieră 
DN65 (stradă cu două benzi de 
mers pe sens), traversând doua 
benzi de mers din DN65, în 
contextul în care DN65 este o cale 
rutieră foarte circulată, fiind 
singura cale de intrare in orașul 
Craiova sau de trecere spre alte 
orase. Intersecția este periculoasă și 
pentru cei care vin spre Craiova pe 
DN65 în direcția Cârcea. Șoferii 
trebuie să traverseze, de asemenea, 
două benzi de mers din DN65, 
pentru a intra pe strada DJ652A.  
3. De asemenea, traficul rutier pe 
DN65 în această zonă va crește 
considerabil, având în vedere 
investiția ce se realizează în partea 
de nord a strazii DN65 –Parcul 
Industrial 2, unde vor funcționa 
aproximativ 15 firme cu peste 600 
angajați.   
 
Sursa de Finanțare: Ministerul 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Transporturilor 
185.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 

Transporturilor 
 
 Cod Obiectiv 872, 
„CENTURA DE OCOLIRE 
CRAIOVA, VARIANTA 
SUD: DN 56 – DN 55- DN 6”, 
Capitolul 5000 

Se propune majorarea cu suma de 
164679 (mii lei), necesari pentru 
finalizarea construcției „CENTURA 
DE OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 55- 
DN 6”.  
 

Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, USR 

Anul acesta a fost prevăzută suma 
de 130 (mii de lei) de la Ministerul 
Educației pentru continuarea 
construcției „CENTURA DE 
OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 
55- DN 6””, insuficientă pentru 
finalizarea construcției începute în 
anul 2013, cu termen de realizare 
de 24 luni la acea dată. Ne aflăm în 
anul 2019, iar varianta de ocolire a 
Craiovei, un drum necesar pentru 
dezvoltarea județului Dolj este încă 
nefinalizat, fiind necesară sumă de 
la 164.679, (mii lei) pentru 
finalizarea construcției, conform 
contractului de licitație. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 

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. 
 

186.  Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 
84.01 Transporturi 
Cap. 70 Cheltuieli de capital 
Subcap.71 
 Titlul XIII Active nefinanciare 

 
Bugetarea in valoare de 42.840.000 lei 
a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Varianta de 
ocolire Găeşti”, conform Notei de 
fundamentare la Hotărârea Guvernului 
nr. 157 /2011, prevazută în Monitorul 

 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 

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. 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 
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01 Active fixe 
30 Alte active fixe 
(71.01.30) 

Oficial nr. 0153 din 02 Martie 2011 și 
anume Hotărârea pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Varianta de 
ocolire Găeşti“ 
 

Autor: Grupurile parlamentare USR 

 

187.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Trnaporturilor 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 
Articol 55 Intretinere 
infrastructurii feroviare publice 

Se propune alocarea sumei de 120.000 
mii lei pentru lucrărie de modernizare 
a obiectivului “Centura Feroviară a 
Capitalei”  
 
Autori: Lucian Bode-Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputațllor  și  Senat  

Proiectul Centurii Feroviare si a 
unor terenuri urbane care sa 
reprezinte o conexiune alternativă 
rapidă între cartierele din Bucuresti 
pe de o parte si judetul Ilfov pe de 
alta, reprezintă o soluție ăpentru 
decongestionarea traficului din 
Capitală.  
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/24/02 Ministerul 
Trnaporturilor 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 55 Intretinere infrastructurii 
feroviare publice 

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. 
 

188.  Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Ministerul Trnasporturilor 

Se propune suplimentarea sumelor 
ptrevăzute în Anexa nr. 3 / 24 / 29 

Suplimentarea solicitată pentru 
acest obiectiv de investiții este 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
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Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Cod obiectiv 371 Autostrada de 
centura a municipiului 
Bucuresti – Sector Centura 
Nord 

Ministerul Trnasporturilor pentru 
obiectivul de investiții Autostrada de 
centura a municipiului Bucuresti – 
Sector Centura Nord cu suma de 
100.000 mii lei, credite bugetare 
 
Autori: Lucian Bode-Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputațllor și Senat 
 

necesară pentru urgentarea acestui 
proiect extrem de important pentru 
Capitală.  
Experții de la Banca Europeană de 
Investiții au atras atenția 
autosrităților române în legătură cu 
necesitatea construcției unui nou 
inel de autostrada în jurul 
Bucureștiului, în caz contrar 
existând riscul unui blocaj complet 
în privința traficului. 
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Capitol 8401 Grupa 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020  
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 
 

acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

189.  Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Ministerul Trnasporturilor 
Cod obiectiv 372-Autostrada 
de centura a municipiului 

Se propune suplimentarea sumelor 
ptrevăzute în Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Ministerul Trnasporturilor pentru 
obiectivul de investiții -Autostrada de 

Suplimentarea solicitată pentru 
acest obiectiv de investiții este 
necesară pentru urgentarea acestui 
proiect extrem de important pentru 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare precizată 



1392 

 

Nr. 
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Articolul din lege/anexa/ 
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paragraf/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Bucuresti – Sector Centura Sud centură a municipiului Bucuresti – 
Sector Centura Sud cu suma de 
150.000 mii lei, credite bugetare. 
 
Autori: Lucian Bode-Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputațllor și Senat 
 
 

Capitală.  
Experții de la Banca Europeană de 
Investiții au atras atenția 
autorităților române în legătură cu 
necesitatea construcției unui nou 
inel de autostradă în jurul 
Bucureștiului, în caz contrar 
existând riscul unui blocaj complet 
în privința traficului. 
 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Capitol 8401 Grupa 58 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020  
03 Programe din Fondul de 
Coeziune (FC) 
 

de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

190.  Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Ministerul Trnasporturilor 
Cod obiectiv 384  
MAGISTRALA IV - 
METROU 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute în Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Ministerul Trnasporturilor pentru 
obiectivul de investiții Magistrala IV 
Metrou cu suma de 50.000 mii lei, 
credite bugetare. 

Metroul bucureștean are nevoie de 
investiții masive pentru a fi 
dimensionat corespunzător, în 
corelare cu noul volum de trafic. 
Investițiile la metrou trebuie să 
vizeze proiecte de extindere, 

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. 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
Autori: Lucian Bode-Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputațllor și Senat 
 
 

modernizare și întreținere a 
infrastructurii. 
 . 
Sursa de finanţare:  
Diminuare cu suma de 50 000 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute  la Anexa 3/65/02 
/Ministerul Finanțelor Publice- 
Acțiuni Generale, Capitol 5000, 
Grupa 55, Titlul VII - Alte 
Transferuri 

191.  Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Ministerul Trnasporturilor 
Cod obiectiv 387   
MAGISTRALA V - 
METROU, ETAPA I-A 
DRUMUL TABEREI - 
UNIVERSITATE 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute în Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Ministerul Trnasporturilor pentru 
obiectivul de investiții 
MAGISTRALA V - METROU, 
ETAPA I-A DRUMUL TABEREI – 
UNIVERSITATE cu suma de 400.000 
mii lei, credite bugetare 
 
Autori: Lucian Bode-Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputațllor și Senat 
 
 

Pentru finalizarea obiectivului de 
investiții Magistrala V considerăm 
că este nevoie de suplimentarea 
sumelor alocate  astfel încît 
lucrările de execuție să avanseze 
într-un orizont de timp rezonabil. 
 
Sursa de finanţare: Diminuare cu 
suma de 400 000 mii lei din 
creditele de angajament prevăzute 
la Anexa 3/65/02 /Ministerul 
Finanțelor Publice- Acțiuni 
Generale, Capitol 5000, Grupa 55, 
Titlul VII - Alte Transferuri 
 

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. 
 

192.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019, Anexa nr. 3/24 

Modificare sumă alocată studiilor de 
fezabilitate și proiectare în domeniul 
transportului naval. Se alocă o sumă 

Realizarea unor studii de 
fezabilitate pentru modernizarea și 
extinderii infrastructurii portuare 

Prin vot, membrii celor două 
Comisii au considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se justifică, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 
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grupa/titlul/articol/alineat 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

de 50.000 de mii lei 
 
Autorul amendamentului: Ștefan-
Alexandru Băișanu, Deputat ALDE 

fluviale, în porturile fluviale de pe 
Dunăre 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor 

întrucât sursa de finanţare precizată 
de iniţiatori nu este sustenabilă. 
 

193.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor//Capitolul 
5000/ Grupa 70/ CHELTUIELI 
DE CAPITAL 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport 
rutier (autostrăzi, variante 
ocolire localități) 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul Transporturilor Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de capital 
cu suma de 500 mii de lei în vederea 

finanţării cheltuielilor 
pentru întocmirea studiului de 
prefezabilitate, fezabilitate și a 

documentatiei tehnico - economice 
aferente proiectului de 
infrastructura rutiera 

pentru Varianta ocolire Sighișoara 
 

Autor: Cosma Lavinia USR 
 

Municipiul Sighișoara, traversat de 
Drumul European 60, este sufocat 

și poluat din cauza traficului de 
tonaj greu care tranzitează 

localitatea, soluția fiind realizarea 
unei variante de ocolire a localității. 

 
Diminuarea cu suma de 500 mii de 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor 
și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/TITLUL XIV ACTIVE 
FINANCIARE 

 

194.  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor//Capitolul 
5000/ Grupa 70/ 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport 
rutier (autostrăzi, variante 
ocolire localități) 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul Transporturilor Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de capital 

cu suma de 1.000 mii de lei în vederea 
finanţării cheltuielilor 

pentru întocmirea 
obiectivului de investiții Autostrada 

Unirii 

Diminuarea cu suma de 1.000 mii 
de lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor 
și Societății 
Internaționale/Capitolul 
5001/72/TITLUL XIV ACTIVE 
FINANCIARE 
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Motivaţia respingerii 

 
Autor: Cosma Lavinia USR 

 
195.  Ministerul Transporturilor 

Anexa 3/24/28 
84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital 
de stat”. 

Alocarea sumei de 4.500 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții nou 
Pasaj pietonal subteran Tălmaciu – 
subtraversare DN7 
 
Dep. Dan Barna, USR 

Pe DN7, în localitatea Tălmaciu, 
traficul rutier este îngreunat datorită 
a două treceri de pietoni. Soluția 
propusă de CNAIR este un pasaj 
pietonal subteran. Investiția trebuie 
făcută într-un timp cât mai scurt, 
datorită numărului mare de 
accidente produse din cauza 
traficului intens. 
/ 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor (Anexa 3/24) 
Capitolul 84.01”Transporturi”, 
titlul 55 ”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat”. 

 

196.  Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/28 
84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital 
de stat”. 

Alocarea sumei de 2.000 lei pentru 
reconfigurare prin sens giratoriu a 
intersecției DN1 cu DJ106D 
(Cisnădie) în zona Șelimbăr, Jud. 
Sibiu  
 
Dep. Dan Barna, USR 

La intersecția dintre DN1 și DJ 
106D, care reprezintă atât ieșirea de 
pe A1 către Sibiu, cât și accesul 
dinspre Cisnădie către DN1, 
frecvent se produc accidente grave 
datorită traficului intens. La nivelul 
Serviciului Poliției Rutiere Sibiu au 
fost întreprinse demersuri repetate 
către administratorul drumului, în 
vederea reconfigurării intersecției 

 



1396 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

respective, soluția propusă fiind de 
înființare a unui sens giratoriu.  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor (Anexa 3/24) 
Capitolul 84.01”Transporturi”, 
titlul 55 ”Alte transferuri” alineatul 
55.01.12 ” Investiții ale agenților 
economici cu capital de stat”. 

197.  Anexa nr. 3/24 Suplimentarea cu 100.000 mii lei a 
sumelor destinate proiectul de 
“Modernizare DN 73 Pitesti - 
Campulung - Brasov km 13+800-
42+850; km 54+050-128+250” 
 
cod obiectiv: 5725 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Necesarul financiar pentru acest 
proiect este de peste 500 mil lei și 
este finanțat din fonduri europene 
nerambursabile. Alocarea a doar 
10% din necesarul de finanțare nu 
face decât sa amâne finalizarea 
acestui drum cu inca un an 
paralizând practic turismul în zona 
Bran-Moeciu-Rasnov, în condițiile 
în care CNAIR și-a asumat drept 
termen de finalizare sfârșitul anului 
viitor. 
DN 73 Braşov-Cristian-Râşnov-
Bran a devenit coșmarul șoferilor 
find plin de gropi mai ales pe 
porțiunea Râşnov-Bran.  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
100.000 mii lei a sumelor atribuite 
pentru obiectivul de investiții 
11837. 
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Sumele alocate pentru obiectiv de 
investiții 11837 sunt mai mari decât 
capacitatea actuala de absorbție a 
proiectului.  

 
198.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 10.000 mii lei pentru 

proiectul de “Varianta de ocolire 
Fagaras + Drum de legatura (sector din 
A3 Sibiu - Brasov)” 
 
cod obiectiv: 10426 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Varianta de ocolire a municipiului 
Fagaras la nivel de autostrada este 
parte a autostrazii Brasov-Sibiu ce 
are conform analizei din 
Masterplanul General de Transport 
al Romaniei cea mai buna rata 
interna de rentabilitate economica 
dintre toate autostrazile 
prevazute in Masterplan, 15,70%. 
De asemenea acest obiectiv va duce 
la rezolvarea problemelor pe care le 
cauzează traficul greu ce 
tranzitează Municipiul Fagaras 
crescând totodată și siguranta in 
trafic si viteza de deplasare. Sumele 
sunt necesare pentru obiectivele 
stabilite de catre CNAIR pentru 
anul in curs: “Achizitie publica de 
servicii de revizuire SF, PT, CS, 
DD; Revizuire SF obtinere CU, 
Avize si Acorduri; Intocmire PT, 
CS, DDE si obtinerea autorizatiei 
de construire” 
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Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 5.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru obiectivul 
de investitii 11837. 
Diminuarea cu 5.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

199.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 400 mii lei pentru 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
pentru latirea la 2 benzi pe sens a 
DN13  pe portiunea de la iesirea de pe 
raza UAT Brasov pana la intersectia cu 
DJ 112A 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

In prezent pe acel tronson al DN13 
se petrec frecvent accidente, iar 
traficul este mai mereu ingreunat 
datorita celor 2 intersectii cu 
DJ112A. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 400 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

 

200.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 30.000 mii lei pentru 
reconstructia podului prabusit de la 
Budila, Jud. Brasov. 
 

Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Ca urmare a inundatilor de anul 
trecut si a lipsei lucrarilor de 
consolidare care sa se fi realizat 
asupra acestui pod in ultimii mai 
bine de 30 de ani, Podul de la 
Budila s-a prabusit izoland din 
punct de vedere al accesului 
feroviar o comunitate de aproape 
7.000 de locuitori. 
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Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 10.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru obiectivul 
de investitii 11837. 
Diminuarea cu 10.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru obiectivul 
de investitii 11835. 
Diminuarea cu 10.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

201.  Anexa nr. 3/24 Suplimentarea cu 1.000 mii lei a 
creditelor bugetare si cu 70.000 mii lei 
a creditelor de angajament pentru 
demararea procedurilor premergatoare 
constructiei segmentului de Autostrada 
Cristian-Codlea. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Acest segment de autostrada de 
aproximativ 14 km, ar putea deservi 
drept centura ocolitoare pentru 
localitatile Codlea si Cristian 
scurtand timpul de tranzit si 
eliminand traficul greu din din 
interiorul celor doua localitati. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 70.000 mii lei 
(2,3%) a sumelor atribuite pentru 
obiectivul de investitii 11835. 
Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

 

202.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 1.000 mii lei pentru Zona din proximitatea strazii  
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realizarea unui studiu de fezabilitate in 
vederea latirea la 2 benzi pe sens a 
actualei Strazi a Institutului din 
Brasov, conectarea acesteia cu 
Varianta Ocolitoare si prelungirea 
acesteia pana in zona terminalului 
Aeroportului International Brasov-
Ghimbav. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Institutului este in plina dezvoltare, 
aici urmand sa fie realizate o serie 
de obiective de investitii de interes 
national cum ar fi: Aeroportul 
International Brasov-Ghimbav, 
Noul Spital al Brasovului, Nou 
Sediu al SRI, Institutul de Cercetare 
Dezvoltare Inovare Produse High 
tech pentru Dezvoltare Durabilă, 
Institutul Național de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă 
de Zahăr, IAR Ghimbav, Airbus 
Helicopters etc. 
Latirea, conectarea cu centura 
ocolitoare si prelungirea acestei 
strazi pana in zona aeroportului vor 
fi imperios necesare in perioada 
urmatoare. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

203.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 40.000 mii lei pentru 
demararea lucrariilor pentru realizarea 
a conexiunii feroviare cu viitorul 
Aeroport International Brasov-

Brașovul este conform datelor 
INSSE cel mai vizitat județ din țară 
având un număr de peste 1 
milion de turiști anual dintre care 
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Ghimbav. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR 
 

aproximativ 20% sunt turiști străini. 
În prezent aeroportul 
Otopeni și-a atins capacitatea 
maximă astfel încât este necesară 
atât redimensionarea 
infrastructuri aeroportuare cât și 
creearea de noi facilități ceea ce se 
și intâmplă în prezent în 
Brașov prin construcția unui nou 
aeroport. 
În studiul de fezabilitate pentru 
aeroportul internațional Brașov-
Ghimbav a fost introdusă de 
asemenea și o legatură feroviară atât 
pentru depozitele de combustibil cât 
și pentru 
transportul de persoane. 
Această legătură dintre transportul 
aerian şi transportul feroviar se 
încadrează în politica 
generală a Uniunii Europene de a 
promova conectarea intermodală a 
modurilor de transport, unul din 
obiectivele Cărţii Albe a 
Transporturilor (2011) fiind acela 
de a asigura „conectarea, până în 
2050, a tuturor aeroporturilor 
„reţelei primare” la reţeaua 
feroviară, de preferinţă la 
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reţeaua de mare viteză”. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 40.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 
 

204.  Anexa nr. 3/24 Alocarea a 100 mii lei “Studiu de 
solutii alternative la Studiul de 
Fezabilitate al obiectivului de investitii 
-Reabilitarea liniei de cala ferata 
Predeal - Brasov, componenta a 
Coridorului IV Pan - european, pentru 
circulatia trenurilor cu viteza de 160 
km/h (CNCF CFR SA) “ 
cod obiectiv: 6846 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR 

In prezent Valea Prahovei este cea 
mai aglomerata trecere a Carpatiilor 
atat in ceeea ce priveste trafiul 
rutier cat si in ceea ce priveste 
traficul feroviar, astfel ca ar fi 
necesara analiza unor solutii 
alternative de reducere a traficului. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 100 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

 

205.  Anexa nr. 3/24 Suplimentare cu 1.000 mii lei pentru 
“Lucrari de reabilitare pentru pentru 
poduri, podete si tuneluri de cale ferata 
- Sucursala Regionala de Cai Ferate 
Brasov” 
cod obiectiv: 6846 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR 

Judetele de pe raza Regionalei 
Brasov au fost afectate de inundatii 
in anul precedent, inundatii ce s-au 
sondat cu prabusirea podului 
feroviar de la Budila si cu afectarea 
altor poduri, podete si tuneluri ce 
vor trebui consilidate pentru a 
preintampina alte posibile accidente 
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Motivaţia respingerii 

se ar putea aparea datorita starii 
precare a infrastructurii. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 1.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV 
SUBVENȚII”. 

206.  Anexa nr. 3/24/02 
Capitolul 8401 

Titlul 55 
Articolul 01 
Alineat 29 

”Reparații curente aferente 
infrastructurii feroviare” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 200.000 mii lei. 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

Motivația: Necesarul CFR 
Infrastructură pe partea de reparații 
curente a infrastructurii feroviare 
este de cel puțin 250 de milioane 
anual. Cu bugetări insuficiente an 

de an, ritmul de deteriorare a 
infrastructurii feroviare este mult 
mai accelerat decât cel de aducere 
la un nivel adecvat de funcționare..  

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 200.000 mii lei. 

 

207.  Anexa nr. 3/24/29 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 750.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Reabilitarea 

liniei C.F. Frontieră - Curtici - 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CFR cele 4 
consorții vor continua într-un ritm 
susținut lucrările pornite în anul 
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Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Simeria, parte componentă a 
Coridorului IV Pan-European pentru 
circulația trenurilor cu viteza maximă 

de 160 km/h; 
Tronsonul 2: km 614 - Gurasada și 

Tronsonul 3: Gurasada - Simeria, cod 
obiectiv 1191 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

2018, urmând să acumuleze un 
avans de aproximativ 30% din 

totalul lucrărilor. Chiar dacă acest 
avans ar fi mai mic și anume doar 
20% în anul 2019, necesarul de 

finanțare s-ar traduce în 
aproximativ 1,5 miliarde de lei, 

adică cu 750 de milioane de lei mai 
mult decât alocarea actuală. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 750.000 mii lei. 

208.  Anexa nr. 3/24/29 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 70.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 
MODERNIZAREA CENTURII 
RUTIERE A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 
2 - A2, cod obiectiv 369 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 

tronsonul vestic DN7-A1 se află 
într-un stadiu avansat, aproximativ 
90%. Pe sectorul estic se estimează 
finalizarea licitației pentru execuție 

în perioada următoare, cel mai 
probabil urmând a se plăti un avans 
de 15% în acest an. Pornind de la 
aceste premise, sunt necesare cel 

puțin 100 de milioane de lei, 
alocarea actuală de 30 de milioane 
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crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

de lei fiind insuficientă. 
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 70.000 mii lei. 

209.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Revizuire 

Studiu de fezabilitate pentru 
autostrada Târgu Mureș-Ditrău, cod 

obiectiv 7229 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Dep. Iulian Bulai-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 
perioada imediat următoare va fi 
lansată licitația pentru revizuirea 
studiului de fezabilitate pentru 

Autostrada Târgu Mure -Ditrău, 
parte din Autostrada A8 Tg.Mureș - 

Iași.  
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
5.000 mii lei. 

 

210.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 10.000 mii lei pentru 

realizarea studiilor de fezabilitate și a 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 
perioada imediat următoare va fi 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 

fezabilitate și alte studii 
 

proiectelor tehnice în cadrul 
obiectivului de investiții Autostrada 

A8 Unirii Târgu Mureș-Iași-Ungheni, 
sectoarele Ditrău-Tg. Neamț și Tg. 
Neamț-Iași-Ungheni, cod obiectiv 3 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Dep. Iulian Bulai-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

lansată licitația pentru revizuirea 
studiului de fezabilitate pentru 

Autostrada Ditrău-Tg. Neamț, parte 
din Autostrada A8 Tg.Mureș-Iași. 
Pentru sectorul Tg. Neamț-Iași-

Ungheni este de asemenea necesară 
revizuirea studiului de fezabilitate 

existent datorită modificărilor 
legislative și de normative din 
ultimii ani. În plus, acordul de 

mediu nu a fost obținut în cadrul 
studiului de fezabilitate inițial. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
10.000 mii lei. 

211.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 01 

”Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 
Regională (FEDR)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 3.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Electrificarea 
și reabilitarea liniei CF Cluj Napoca - 

Oradea - Episcopia Bihor, cod 
obiectiv 9317 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CFR, în luna 
ianuarie 2019 a fost predat studiul 
de fezabilitate final, urmând în cel 

mai scurt timp să fie scoase la 
licitație proiectarea și execuția 

acestui proiect. Sumele rămase de 
plătit pentru studiul de fezabilitate 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

în acest an se ridică la aproximativ 
4 milioane de lei, mult peste 
alocarea de 684 de mii de lei. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
3.000 mii lei. 

212.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 2.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Modernizarea 
liniei de cale ferată București Nord - 
Jilava - Giurgiu Nord - Frontieră ( 
Faza - Studiu de fezabilitate), cod 

obiectiv 9316 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CFR, în 

prima parte a anului 2019 studiul de 
fezabilitate va fi finalizat, urmând 

să fie lansată licitația pentru 
proiectare și execuție. Până în acest 

moment s-au efectuat plăți pe 
contractul de elaborare a studiului 
de fezabilitate de aproximativ 5 
milioane de lei, contractul total 
însumând 10 milioane de lei. 

Astfel, consider că pentru acest an 
este necesară o alocare de cel puțin 

5 milioane de lei față de cele 3 
milioane alocate. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
2.000 mii lei. 

213.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 7.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Revizuirea 
Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții - Linia de cale 
ferată București Nord - Aeroport 

Internațional 
Henri Coandă București, cod obiectiv 

9475 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CFR, în 

prima parte a anului 2019 studiul de 
fezabilitate va fi finalizat, urmând 

să fie lansată licitația pentru 
proiectare și execuție. Până în acest 

moment s-au efectuat plăți pe 
contractul de elaborare a studiului 

de fezabilitate de sub 2 milioane de 
lei, contractul total însumând 11 

milioane de lei. Astfel, consider că 
pentru acest an este necesară o 

alocare de cel puțin 8 milioane de 
lei față de cele 1,5 milioane alocate. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

7.000 mii lei. 
214.  Anexa nr. 3/24/29 

Capitolul 8401 
Titlul 58 

Articolul 01 
”Programe din Fondul 

European de Dezvoltare 
Regională (FEDR)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 80.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Varianta de 
ocolire Satu Mare, cod obiectiv 1041 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 

lucrările la centura Satu Mare au 
pornit în vara anului 2018, 
ajungând la un procent de 

aproximativ 25%. Conform 
contractului, lucrările ar trebui să 

fie finalizate în prima parte a anului 
2020. În aceste condiții, un avans 

de 40% în anul 2019 este mai mult 
decât realist. În bani, acest avans 

reprezintă aproximativ 140 de 
milioane de lei, cu 80 de milioane 

peste alocarea bugetară.  
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 80.000 mii lei. 

 

215.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 01 

”Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 2.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Sprijin pentru 
pregătirea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Elaborare 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 
contractul pentru Elaborarea 

studiului de fezabilitate, proiectului 
tehnic, detaliilor de execuție și 
D.T.A.C. pentru Alternativa 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Regională (FEDR)” detalii de execuție și D.T.A.C. pentru 
lucrarea Alternativa Techirghiol, cod 

obiectiv 13518 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Techirghiol urmează să se semneze 
în perioada imediat următoare. 
Valoarea contractului este de 

aproximativ 9 milioane de lei fără 
TVA și durata de 24 de luni. 

Alocarea de credite bugetare de sub 
un milion de lei este insuficientă în 

aceste condiții. 
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 2.000 mii lei. 

216.  Anexa nr. 3/24/23 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 01 

”Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 

Regională (FEDR)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 2.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții Reactualizare 
Studiu de Fezabilitate, întocmire 

Proiect Tehnic și detalii de Execuție 
pentru Varianta de Ocolire a 

Municipiului 
Zalău, Etapa 2, între DN1F km 

76+625 - DJ191C, cod obiectiv 13056 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, 
contractul de reactualizare a 
studiului de fezabilitate și de 

întocmirea a Proiectului Tehnic și a 
detaliilor de Execuție pentru 

Varianta Ocolitoarea a 
Municipiului Zalău se află într-un 

stadiu avansat, urmând a fi finalizat 
în acest an. Valoarea acestui 
contract se ridică la peste 4 

milioane de lei cu TVA inclus. 
Considerând că această sumă va 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 trebui achitată în acest an, alocarea 
de aproape 2 milioane de lei este 

insuficientă. 
 

Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale (anexa 
nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 
articolul 01, alineatul 01, 
”Participare la capitalul social al 
societăților comerciale” cu suma de 
2.000 mii lei. 

217.  Anexa nr. 3/24/29 
Capitolul 8401 

Titlul 58 
Articolul 03 

”Programe din Fondul de 
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 70.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții AUTOSTRADA 
DE CENTURĂ BUCUREȘTI - 

SECTOR CENTURA SUD 
KM.52+700 - KM 100+900, cod 

obiectiv 372 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Conform informațiilor 
publice prezentate de CNAIR, în 
perioada imediat următoare vor fi 

semnate cele 3 contracte de 
proiectare și execuție pentru 

Autostrada de Centură București 
Sud. Valoarea acestora însumează 
aproximativ 3 miliarde de lei cu 

TVA inclus. Actuala alocare 
bugetară de 30 de milioane de lei 

pentru anul 2019 (1%) este 
insuficientă chiar și pentru 

activitățile de proiectare și pentru 
expropriere a terenurilor. 

 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Regionale și Administrației Publice 
(anexa nr. 3/15) la capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 70.000 mii lei. 

218.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 

realizarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic în cadrul 

obiectivului de investiții Varianta de 
ocolire a Municipiului Lugoj – Sud, 

cod obiectiv 3 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Motivația: În anul 2010 a fost 
inaugurată Varianta Ocolitoare a 
Municipiului Lugoj, sectorul 
nordic. În schimb pe partea de sud 
tot traficul auto dinspre municipiul 
Reșița și localitățile învecinate, 
orașul Buziaș și localitățile 
învecinate și care se îndreaptă spre 
centrul, nordul și estul României se 
realizează prin centrul municipiul 
Lugoj, provocând poluare și 
disconfort cetățenilor. Realizarea 
acestui sector de centură sudică ar 
contribui în mod decisiv la 
decongestionarea acestui trafic din 
zona centrală a municipiului și la 
reducerea poluării. Primul pas 
necesar în concretizarea acestui 
proiect este alocarea de fonduri 
bugetare pentru pregătirea acestui 
proiect în cel mai scurt timp (studiu 
de fezabilitate, proiect tehnic). 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 72, articolul 
01, alineatul 01, ”Participare la 
capitalul social al societăților 
comerciale” cu suma de 5.000 mii 
lei. 
 

219.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 5.000 mii lei pentru 

realizarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic în cadrul 

obiectivului de investiții Reevaluarea 
traseului Magistralei Feroviare de 

transport Ten-T Orient / East-Med în 
exteriorul Municipiului Timișoara  și 
realizarea unui Studiu de oportunitate 

pentru trenuri urbane în vederea 
dezvoltării Polului de Creștere 

Timișoara, cod obiectiv 3 
 

Dep. Cătălin Drulă-USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Motivația: 
1.     Cele 4 treceri la nivel cu calea 
ferată din nordul Municipiului 
Timișoara creează disfunctionalități 
majore ale transportului terestru 
(public și privat) pe relația Nord-
Est a orașului; 
2.     În condițiile în care  
Municipiul Timișoara va fi în 2021 
Capitala Culturală Europeană, 
există toate premisele unei creșteri 
și mai accentuate a numărului de 
pasageri în următorii ani. Astfel, 
este necesară generarea unor soluții 
fiabile de transport pe termen lung 
a fluxului de călători în Municipiul 
Timișoara; 
3.     Rutele de transport public, pe 
lângă faptul că sunt afectate de 
situația congestionării  traficului 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

rutier şi a unei infrastructuri rutiere 
insuficiente pentru traficul rutier 
existent, reușesc să acopere doar o 
parte din nevoile cetățeanului, 
limitând astfel opțiunile de 
caălătorie (urbane și 
metropolitane); 
4.     Gările din zona de sud a 
Timișoarei (Gara Semenic, Gara 
Giroc, Gara Timișoara CET, Gara 
de Sud, Gara de Vest, Ronat Triaj), 
nu sunt folosite la adevărata lor 
capacitate din cauza că liniile nu 
sunt electrificate, situație ce face ca 
CFR S.A. să utilizeze Gara de Est 
ca și conexiune directă cu 
Municipiul Arad prin centrul 
Municipiului Timișoara și prin 
Gara de Nord; 
5.     Polul de Crestere Timișoara se 
situează în zona de Nord a orașului, 
situație ce asigură o dezvoltare 
dezechilibrată a municipiului. 
 
Primul pas necesar în concretizarea 
acestui proiect este alocarea de 
fonduri bugetare pentru pregătirea 
lui în cel mai scurt timp (studiu de 
fezabilitate, proiect tehnic). 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 72, articolul 
01, alineatul 01, ”Participare la 
capitalul social al societăților 
comerciale” cu suma de 5.000 mii 
lei. 

220.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 1.000 mii lei pentru 

realizarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic în cadrul 

obiectivului de investiții Reabilitarea 
podului rutier de pe DN1 peste râul 

Arieș din Municipiul Turda, cod 
obiectiv 3 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Podul rutier de pe 
drumul național DN 1 ce 
traversează râul Arieș în Municipiul 
Turda se prezintă într-o stare 
dezastruoasă în ultimii ani. Zona 
bordurilor s-a desprins de carosabil 
și poate cădea în orice moment în 
Arieș, fiind un real pericol pentru 
participanții la trafic. Traficul rutier 
se desfășoară în ultimii ani pe o 
singură bandă de circulație, 
alternativ, deoarece podul respectiv 
nu mai prezintă siguranță pentru 
circulația în ambele sensuri. Abia în 
anul 2018 acesta a fost transferat de 
la Primăria Turda la Ministerul 
Transporturilor pentru a fi 
reabilitat. Este necesară realizarea 
de urgență a soluției tehnice pentru 
reabilitarea acestui pod. Prin acest 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

amendament propun alocarea sumei 
de 1 milion de lei pentru realizarea 
contractarea acestei soluții tehnice 
în anul 2019, astfel încât 
reabilitarea efectivă a podului să 
poată începe în cel mai scurt timp. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 72, articolul 
01, alineatul 01, ”Participare la 
capitalul social al societăților 
comerciale” cu suma de 1.000 mii 
lei. 
 

221.  Anexa 3/24/02, 
Capitolul 8401-Transporturi 
Grupa 55-Titlul VII Alte 
transferuri 
A.Transferuri interne 
II Credite bugetare 

 

Alocarea suplimentară a sumei de 
5.000 mii lei pentru realizarea de 
proiectare,  studiul de prefezabilitate/ 
studiul de fezabilitate  a lucrărilor de 
intervenţii a obiectivului de investitii 
ce vizeaza transformarea drumului 
national Arad-Oradea intr-un drum 
”2+1 alternativ.” pe anumite porțiuni. 
 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad 

Grupurile parlamentare USR 

Investiția este necesară în scopul 
creșterii conectivității rutiere la 
nivelul teritoriului 
național/regional/zonal prin 
dezvoltarea unor infrastructuri 
majore de transport – drum expres. 
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 2 centre urbane mari, un  

 



1417 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

tranzit de frontieră complex.   
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, servicii 
și dezvoltare publică, din Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 

222.  Anexa 3/24/02, 
Capitolul 8401-Transporturi 
Grupa 55-Titlul VII Alte 
transferuri 
A.Transferuri interne 

II Credite bugetare 

Alocarea suplimentară  a 10.000 mii 
lei pentru Varianta de ocolire a 
orașului Pâncota din  județul Arad.  
 
 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad 

 Grupurile parlamentare USR 

Investiția este necesară în scopul 
creșterii conectivității rutiere la 
nivelul județului Arad și prin 
reducerea timpului de tranzitare și 
scoaterea traficului greu afară din 
localitate. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, servicii 
și dezvoltare publică, din Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
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Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

223.  Anexa 3/24/02, 
Capitolul 8401-Transporturi 
Grupa 55-Titlul VII Alte 
transferuri 
A.Transferuri interne 
II Credite bugetare 

 

Alocarea suplimentară a sumei de 
2.000 mii lei pentru 
reabilitare/modernizare Gara CFR 
Aradul-Nou, din mun. Arad,  jud. 
Arad 
  
Dep. Sergiu Cosmin Vlad  
 Grupurile parlamentare USR 

 

Gara CFR Aradul-Nou, se prezintă 
deplorabil, aproape într-o stare de 
paragină, găsindu-se în cea mai 
proastă stare de când a fost 
construită, fiind aproape 
inutilizabilă. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, servicii 
și dezvoltare publică, din Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 

 

224.  Ministerul Transporturilor - se 
creditează capitolul 5 - 1. 
Programul de modernizare a 
drumurilor nationale 

 

Alocarea sumei de 500 mii lei sau în 
baza necesităților deja calculate, 
pentru scoaterea din fondul forestier a 
unui drum din județul Suceava pentru 
reabilitarea unui drum care face 
legătura cu județul Bistrița și 
reabilitarea şi fiabilizarea căilor rutiere 
naţionale şi judeţene intra şi 
interregionale către judeţele limitrofe -  
Ilva Mică – Lunca Ilvei – Dorna 
Cândrenilor (SV)  
 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 
Reabilitarea și repunerea în 
circulație a Drumului Județean 172 
D, Coșna – Ilva Mică, ar reduce 
distanța dintre Moldova și Ardeal 
cu circa 30 de km. Drumul în 
cauză, acum impracticabil, a fost 
folosit timp de 68 de ani. 
Încă din anul 1900, timp de 68 de 
ani, legătura dintre Moldova și 
Ardeal s-a făcut, în bună parte, pe 
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capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați Romania 

 

drumul județean 172 D, care trece 
prin actuala comună Coșna și 
ajunge la Ilva Mică, județul Bistrița 
Năsăud. Din 1968 artera rutieră 
respectivă, nu a mai fost întreținută, 
a devenit, pe multe porțiuni, 
impracticabilă, iar întregul trafic a 
fost mutat pe drumul național 
(acum, european) 17 C. Printre 
avantajele reabilitării enunțăm:  

● În comuna Dorna 
Cândrenilor își desfășoară 
activitatea unul dintre cei 
mai importanți procesatori 
de lapte din nordul 
României, ceea ce ar deveni 
un avantaj pentru crescătorii 
de animale din zonă. Tot 
aici funcționează și un grup 
școlar cu specific 
agroturistic, montan și 
zootehnic, cu tradiție, 
unitate de învățământ cu 
prestigiu, la care s-ar putea 
pregăti mai ușor și fiii 
fermierilor ardeleni din 
zona montană; 

● Agenții economici care 
exploatează, prelucrează și 
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valorifică masa lemnoasă 
din zonă, cei care 
desfășoară activități de 
exploatare a pietrei sunt 
interesați de acest drum;  

● Amenajarea acestei căi 
rutiere oferă șanse mari de 
dezvoltare a turismului și 
agroturismului; 

● În zonă există resursele 
materiale și umane, care ar 
putea fi utilizate în 
realizarea acestei lucrări;  

● Reabilitarea traseului în 
cauză ar duce la 
descongestionarea și 
ușurarea circulației pe 
celelalte drumuri naționale, 
respectiv D.N. – 17 și D.N. 
– 18, iar în perioada de 
iarnă, pe acest drum, nefiind 
expus viscolului, s-ar evita 
și înzăpezirile de pe pantele 
abrupte și serpentinele de 
genul celor întâlnite peste 
Pasul „Tihuța” și Pasul 
„Prislop”.  

 
SURSA DE FINANȚARE: 
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500 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 67.01 - 
Cultura, recreere si religie - 
Program 4. Actiuni suport pentru 
cresterea eficientei si valorificarea 
cercetarii stiintifice 

225.  Anexa 3/24/28 – Ministerul 
Transporturilor 

C- Alte cheltuieli de investiții 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 

studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate și alte studii 

Se propune suplimentarea creditelor 
bugetare cu 1.000 mii lei pentru 

realizarea studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic în cadrul 

obiectivului de investiții Reabilitarea 
podului rutier de pe DN1 peste râul 

Arieș din Municipiul Turda, cod 
obiectiv 3 

 
Dep. Cătălin Drulă-USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

Motivația: Podul rutier de pe 
drumul național DN 1 ce 
traversează râul Arieș în Municipiul 
Turda se prezintă într-o stare 
dezastruoasă în ultimii ani. Zona 
bordurilor s-a desprins de carosabil 
și poate cădea în orice moment în 
Arieș, fiind un real pericol pentru 
participanții la trafic. Traficul rutier 
se desfășoară în ultimii ani pe o 
singură bandă de circulație, 
alternativ, deoarece podul respectiv 
nu mai prezintă siguranță pentru 
circulația în ambele sensuri. Abia în 
anul 2018 acesta a fost transferat de 
la Primăria Turda la Ministerul 
Transporturilor pentru a fi 
reabilitat. Este necesară realizarea 
de urgență a soluției tehnice pentru 
reabilitarea acestui pod. Prin acest 
amendament propun alocarea sumei 
de 1 milion de lei pentru realizarea 
contractarea acestei soluții tehnice 

 



1422 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

în anul 2019, astfel încât 
reabilitarea efectivă a podului să 
poată începe în cel mai scurt timp. 
  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale (anexa nr. 3/28) la 
capitolul 5001, titlul 72, articolul 
01, alineatul 01, ”Participare la 
capitalul social al societăților 
comerciale” cu suma de 1.000 mii 
lei. 
 

226.  Anexa nr. 3/24/29  Se propune suplimentarea de 
credite de angajament pentru proiectul 
„MODERNIZARE DN 67 B 
SCOARȚA-PITEȘTI KM.0+000 - 
188+200” – cod obiectiv 714 – până la 
valoarea totală a proiectului de 
662.844 mii lei. 
 
 
 
Se propune suplimentarea de credite 
bugetare pentru proiectul 
„MODERNIZARE DN 67 B 
SCOARȚA-PITEȘTI KM.0+000 - 
188+200” – cod obiectiv 714 - cu 

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” a fost reziliat. CNAIR a 
anuntat reluarea licitatiei pe 
tronsoane in 2017, insa nu s-a 
demarat proiectul. Propunem 
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valoarea de 45.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 
 

suplimentarea creditelor de 
angajament la valoarea totală a 
proiectului pentru a putea fi 
demarate licitații si contracte pe tot 
proiectul și un credit bugetar de 
45.000 mii lei pentru plăți în 2019 
(1% din bugetul pentru finantarea 
partidelor politice în 2019). 
 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

227.  Anexa nr. 3/24/29 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul 
“Modernizare DN 73 C Campulung - 
Curtea de Arges” cu valoarea de 5.000 
mii lei 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 

 

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 2019 ar 
permite contractarea si demararea 
unui studiu de fezabilitate în acest 
an. Creditul bugetar reprezintă 
0.12% din bugetul pentru finanțarea 
partidelor politice în 2019. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
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scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

228.  Anexa nr. 3/24/23 Se propune suplimentarea de credite 
de angajament pentru proiectul 
Proiectul 1170 – ”Sprijin pentru 
elaborarea documentatiei tehnico 
economice aferente proiectului de 
infrastructura rutiera pentru 
Transfagarasan – Transregio” – cu 
4.000 mii lei până la valoarea totală a 
proiectului de 10.210 mii lei. 
 
Se propune suplimentarea de credite 
bugetare pentru proiectul Proiectul 
1170 – ”Sprijin pentru elaborarea 
documentatiei tehnico economice 
aferente proiectului de 
infrastructura rutiera pentru 
Transfagarasan – Transregio” – cu 
2.000 mii lei până la valoarea totală de 
3.046 mii lei. 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 

 

În anul 2018 acest proiect a fost 
licitat pentru 5 milioane de lei și nu 
s-a prezentat nici un proiectant la 
licitație. Dat fiind lungimea 
tronsonului (73 km - km 44+000 - 
km 117+000) si geografia terenului 
(muntos, foarte dificil) pentru un 
studio de fezabilitate bine făcut e 
nevoie de o sumă consistentă. Suma 
reprezintă 0.07% din bugetul pentru 
finanțarea partidelor politice 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
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229.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor, 

Cheltuieli de investiții /  

Alocarea a 421.867 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții „Varianta de Ocolire a 
municipiului Iași – Etapa I – Varianta 
Sud”.  
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Pentru finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiție „Varianta de 
Ocolire a municipiului Iași – Etapa 
I – Varianta Sud”, necesarul de 
finanțare este de 421.867 mii lei, 
defalcat astfel: 
– Obiectul 2 – Varianta trafic greu, 
nod rutier Km 0+000 + iluminat 
intersecții Km 0+000 – Km 13+905 
și parcare Km 11+ 600, în valoare 
de 91.475 mii lei cu TVA; 
– Obiectul 3 – Varianta trafic greu, 
Sector Km 19+960 – Km 26+460, 
în valoare de 150.473 mii lei cu 
TVA; 
- Obiectul 4 – Varianta trafic ușor 
(sector Km 0+000 – Km 8+185) și 
penetrație Cartier Dacia, în valoare 
de 113.460 mii lei cu TVA). 
 
Sursa de finanțare: Acțiuni 
generale ale Ministerului 
Transporturilor. 
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 
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FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020. 

230.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor, 
Cheltuieli de investiții / 

Alocarea a 150.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții „Varianta de 
ocolire a Municipiului Iași – Etapa a 
II-a – Varianta Nord”.  
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Acest tronson de drum are o 
lungime de 30 km și deservește atât 
Aeroportul Internațional Iași cât și 
viitorul Spital Regional de Urgență. 
Ca atare, realizarea acestui obiectiv 
de investiții este o prioritate pentru 
municipiul Iași. 
 
Sursa de finanțare: Acțiuni 
generale ale Ministerului 
Transporturilor. 
 
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. 

 

231.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 

Cod Obiectiv 872, 

Se propune majorarea cu suma de 
164679 (mii lei), necesari pentru 
finalizarea construcției „CENTURA 

Anul acesta a fost prevăzută suma 
de 130 (mii de lei) de la Ministerul 
Educației pentru continuarea 
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„CENTURA DE OCOLIRE 
CRAIOVA, VARIANTA 

SUD: DN 56 – DN 55- DN 6”, 
Capitolul 5000 

DE OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 55- 
DN 6”.  
 

Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, USR 

construcției „CENTURA DE 
OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 
55- DN 6””, insuficientă pentru 
finalizarea construcției începute în 
anul 2013, cu termen de realizare 
de 24 luni la acea dată. Ne aflăm în 
anul 2019, iar varianta de ocolire a 
Craiovei, un drum necesar pentru 
dezvoltarea județului Dolj este încă 
nefinalizat, fiind necesară sumă de 
la 164.679, (mii lei) pentru 
finalizarea construcției, conform 
contractului de licitație. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 

232.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea a 10.000 mii lei 
pentru realizare obiectivului de 
investiții Centura Ocolitoare a orașului 
Huși, județul Vaslui. 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Tot traficul de mare tonaj ce vine 
dinspre sudul țării spre Republica 
Moldova cu trecere prin Vama 
Albița trece prin orașul Huși 
provocând disconfort, aglomerație 
și poluare în oraș. De asemenea 
structura de rezistență a clădirilor 
de pe traseu este afectată. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
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Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

233.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea a 10.000 mii lei 
pentru realizare obiectivului de 
investiții Centura Ocolitoare a orașului 
Vaslui 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Orașul Vaslui este Municipiu 
Reședință de județ, iar traversarea 
orașului dinspre Bârlad către 
Bacău, Roman sau Iași în zilele 
lucrătoare este foarte mare 
consumatoare de timp și 
îngreunează traficul local din 
municipiul și așa aglomerat. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

 

234.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea sumei de 60.000 
mii lei pentru reabilitarea DN 11A  ce 
face legătura dintre Bârlad și Adjud 
 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Drumul este făcut în perioada 
comunistă din dale de beton și în 
timp s-a deteriorat, iar din cauza 
alunecărilor de teren pe alocuri 
drumul se îngustează și devine 
periculos. Deși este un drum relativ 
scurt ce deservește trei județe nu s-
au găsit niciodată bani pentru o 
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reabilitare generală ci doar pentru 
mici cârpeli. Se impune reabilitarea 
generală.  
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

235.  Anexa nr. 3/24 
 

Se propune alocarea sumei de 160.000 
mii lei pentru reabilitarea drumului 
European E58, între Botoșani și Târgu 
Frumos. 
 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 

Grupurile parlamentare USR 

Drumul către Iași sau către 
București pentru cei mai mulți 
botoșăneni se face pe această 
porțiune de drum care pune 
probleme participanților la trafic 
prin starea proastă a carosabilului. 
Se cere și se impune o reabilitare 
generală. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

 

236.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Varianta de 

Motivatie  
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 
 

ocolire Galati, legătura pod Braila cu 
vama Girgiulesti, (proiectare si 

executie la profil de autostrada) in lista 
obiectivelor de investitii ale 

Ministerului Transporturilor. Alocarea 
sumei de 600 mii lei, Credit Bugetar, 

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) 

 
 

Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 
USR 

Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 
regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
doar numarul autocarelor, al 
autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 
existent pe coridorul cel mai 
apropiat poate trece pe noul traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

conectate la o capacitate de tranzit 
de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
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 
600 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

237.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 
03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Varianta de 

ocolire Galati, legătura pod Braila cu 
vama Girgiulesti, (proiectare si 

executie la profil de autostrada) in lista 
obiectivelor de investitii ale 

Ministerului Transporturilor. Alocarea 
sumei de 600 mii lei, ( suma de 1 Ron 

Credit Bugetar  si diferenta Credit 
Angajament), 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) 

Motivatie  
 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 
regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 

USR 

doar numarul autocarelor, al 
autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 
existent pe coridorul cel mai 
apropiat poate trece pe noul traseu.  
Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe coridorul 
cel mai apropiat poate trece pe noul 
traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
conectate la o capacitate de tranzit 
de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
Sursa de finanțare:Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

alineatul 38, ”Programul Național 
de Dezvoltare Locală” cu suma de 
600 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

238.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 
03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 
 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Drum expres 
Braila - Galati (proiectare si executie) 
in lista obiectivelor de investitii ale 
Ministerului Transporturilor. Alocarea 
sumei de 400 mii lei, Credit Bugetar, 
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)  

Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 
USR 

Motivatie  
 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 
regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
doar numarul autocarelor, al 
autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 
existent pe coridorul cel mai 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

apropiat poate trece pe noul traseu.  
Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe coridorul 
cel mai apropiat poate trece pe noul 
traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
conectate la o capacitate de tranzit 
de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
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 
400 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 

239.  Anexa 3/24/02, Capitolul 
84.01- Transporturi, Subcapitol 
03- Transport rutier, Paragraf 
01- Drumuri și poduri 

Introducerea proiectului de 
infrastructura rutiera  - Drum expres 
Braila - Galati (proiectare si executie) 
in lista obiectivelor de investitii ale 

Motivatie  
 
Optimizarea acestei conectări 
rutiere este necesară pentru 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 Ministerului Transporturilor. Alocarea 
sumei de 400 mii lei, ( 1 Ron Credit 
Bugetar si  diferenta Credit 
Angajament), 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)  

Autor Dep. Bogdan Rodeanu, Grup 
USR 

realizarea obiectivului operational 
de eficientizare a conectivității 
rutiere în zonele de interconectare 
regională și extracomunitară. 
 
Din evaluările si prognozele făcute 
în cadrul realizării Masterplan-ului 
de transport, realizarea acestui 
sector de  drum expres prezintă 
performanțe economice excelente 
(RBC de 2,63). Pe acest coridor 
doar numarul autocarelor, al 
autoturismelor si al camioanelor 
care au tranzitat judetul Galati, spre 
si dinspre punctele de frontiera cu 
Republica Moldova de pe teritoriul 
Galatiului a crescut de aproape 1,5 
ori in ultimii 2 ani. Aproximativ 
întregul volum de trafic deficitar 
existent pe coridorul cel mai 
apropiat poate trece pe noul traseu.  
Aproximativ întregul volum de 
trafic deficitar existent pe coridorul 
cel mai apropiat poate trece pe noul 
traseu.  
Demararea realizării acestui drum 
expres este esențială pentru un areal 
care se caracterizează printr-un  
potențial economic în creștere, un 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

nucleu administrativ format din cel 
puțin 2 centre urbane mari 
conectate la o capacitate de tranzit 
de frontieră  si geostrategic 
complex. 
 
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 
400 mii lei ( Credit Bugetar si 
Credit  angajament conform 
amendamentului) 
 

240.  Anexa nr. 3 / 24 / 02 
Capitol 8401 
Grupa/Titlul 55 
Articol 01 
Alineat 29 Reparatii curente 
aferente infrastructurii 
feroviare publice 

40.850 mii lei 
 

Autor: Cristian Seidler - Grupurile 
parlamentare USR 

Solicităm suplimentarea cu 850 
mii lei pentru reparații curente 
pasaj rutier superior km 6+645 linia 
100 Bucureşti Nord – Videle, 
respectiv podul Drumul Săbăreni. 
Podul este singura cale de acess 
pentru transportul public în 
cartierul Chitila Triaj. Momentan 
transportul public este suspendat 
datorită stării de degradare a 
podului din care se desprind 
fragmente și care pune astfel în 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

pericol circulația rutieră dar și cea 
feroviară pe care o traversează. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 
 

241.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor  
 

Se propune alocarea 1 000 000 lei 
TVA inclus pentru realizarea Sens 
giratoriu de circulație la intersecția DN 
65 și DJ 652 A (Cârcea) cu obiectivul 
Siguranță în trafic, Infrastructură 
rutieră.  
 
La intersecția străzilor DN65 și 
DJ652A, există un post se observație 
al poliției rutiere– construcție care nu 
mai este folosită în prezent și a cărei 
suprafață poate fi folosită pentru 
realizarea sensului giratoriu. 
 
 
Autor:  

În 2017 USR Dolj a depus către CJ 
Dolj realizarea sesului giratoriu, 
răspunsul primit fiind că acestea 
este inclus deja în programul 
„Sporire Capacitate Trafic al 
CNAIR”. Cu toate acestea în anul 
2018 nu a fost realizată nicio 
lucrare în cadrul acestui program.  
 
Considerăm că acest proiect este 
esențial pentru fluidizarea traficului 
și siguranța cetățenilor în 
perimetrul intersecției DN 65 și DJ 
652, de aceea trebuie inclus de 
urgență în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2019 din următoarele 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Adrian Claudiu Prisnel, deputat 
USR Dolj, Grup Parlamentar USR – 

Camera Deputaților 

considerente:   
 
Pe strada DJ65A2 și zona adiacentă 
există peste 20 de companii cu 
activitate precum și complexe 
rezidențiale. Majoritatea angajaților 
acestor companii au domiciliul în 
Craiova sau ajung în Craiova 
pentru a lua un mijloc de transport 
spre alte destinații. Aceste persoane 
părăsesc zona Cârcea cu 
autovehiculele personale sau de 
serviciu, folosind intersecția 
străzilor DJ65A2 și DN65. 
Astfel,aproximativ 1400 de 
persoane pleacă zilnic din această 
zona spre Craiova, folosind 
autovehiculul personal. Pe lângă 
acestea, există și persoane care 
ajung în zonă doar pentru situații 
punctuale.  
2. Intersecția prezintă un risc foarte 
mare de apariție a accidentelor 
rutiere deoarece, pentru a ajunge în 
Craiova din această zonă trebuie să 
ieși din strada DJ652A – o stradă 
fără prioritate, în artera rutieră 
DN65 (stradă cu două benzi de 
mers pe sens), traversând doua 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

benzi de mers din DN65, în 
contextul în care DN65 este o cale 
rutieră foarte circulată, fiind 
singura cale de intrare in orașul 
Craiova sau de trecere spre alte 
orase. Intersecția este periculoasă și 
pentru cei care vin spre Craiova pe 
DN65 în direcția Cârcea. Șoferii 
trebuie să traverseze, de asemenea, 
două benzi de mers din DN65, 
pentru a intra pe strada DJ652A.  
3. De asemenea, traficul rutier pe 
DN65 în această zonă va crește 
considerabil, având în vedere 
investiția ce se realizează în partea 
de nord a strazii DN65 –Parcul 
Industrial 2, unde vor funcționa 
aproximativ 15 firme cu peste 600 
angajați.   
 
Sursa de Finanțare: Ministerul 
Transporturilor 

242.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 
 
 Cod Obiectiv 872, 
„CENTURA DE OCOLIRE 
CRAIOVA, VARIANTA 
SUD: DN 56 – DN 55- DN 6”, 

Se propune majorarea cu suma de 
164679 (mii lei), necesari pentru 
finalizarea construcției „CENTURA 
DE OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 55- 
DN 6”.  
 

Anul acesta a fost prevăzută suma 
de 130 (mii de lei) de la Ministerul 
Educației pentru continuarea 
construcției „CENTURA DE 
OCOLIRE CRAIOVA, 
VARIANTA SUD: DN 56 – DN 
55- DN 6””, insuficientă pentru 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Capitolul 5000 Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, USR finalizarea construcției începute în 
anul 2013, cu termen de realizare 
de 24 luni la acea dată. Ne aflăm în 
anul 2019, iar varianta de ocolire a 
Craiovei, un drum necesar pentru 
dezvoltarea județului Dolj este încă 
nefinalizat, fiind necesară sumă de 
la 164.679, (mii lei) pentru 
finalizarea construcției, conform 
contractului de licitație. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 
 

243.  Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 
84.01 Transporturi 
Cap. 70 Cheltuieli de capital 
Subcap.71 
 Titlul XIII Active nefinanciare 
01 Active fixe 
30 Alte active fixe 
(71.01.30) 

Bugetarea in valoare de 42.840.000 lei 
a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Varianta de 
ocolire Găeşti”, conform Notei de 
fundamentare la Hotărârea Guvernului 
nr. 157 /2011, prevazută în Monitorul 
Oficial nr. 0153 din 02 Martie 2011 și 
anume Hotărârea pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Varianta de 
ocolire Găeşti“ 
 

Autor: Grupurile parlamentare USR 

Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
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Anexa nr. 16 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/25 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii  
(numai pt comisii) 

1. Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 
Educației Naționale/ Capitolul 
5000/Grupa 10/Titlul Cheltuieli 
de personal 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 3/25/01 

Ministerul Educației 
Naționale/Capitolul 
5000/Grupa 10/Titlul 

Cheltuieli de personal cu 
suma de 40.000 mii de lei 
în vederea finanţării a 200 
de posturi pentru profesori 

consilieri din cabinetele 
școlare/interșcolare de 

asistență psihopedagogică 
din cadrul Serviciului de 

Evaluare și Orientare 
Școlară și Profesională 
 

Autor: Cosma Lavinia 
USR 

Este nevoie pentru sprijinirea elevilor în 
orientarea profesională/alegerea carierei să fie 

asigurate fondurile necesare angajării de 
consilieri școlari. 

 
 

Diminuarea cu suma de 40.000 mii de lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/TITLUL XIV 
ACTIVE FINANCIARE 

 

2. Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 
Educației Naționale/ Capitolul 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la 

Unul din 10 elevi are probleme de vorbire sau 
asociate, însă numărul logopezilor este 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii  
(numai pt comisii) 

5000/Grupa 10/Titlul Cheltuieli 
de personal 

Anexa nr. 3/25/01 
Ministerul Educației 
Naționale/Capitolul 
5000/Grupa 10/Titlul 
Cheltuieli de personal cu 
suma de 20.000 mii de lei 
în vederea finanţării a 100 
de posturi de profesori 
logopezi (asigurarea de 
servicii de terapii 
logopedice, furnizate prin 
centrele şi prin cabinetele 
logopedice interşcolare) 
 

Autor: Cosma Lavinia 
USR 

insuficient raportat la numărul elevilor care au 
nevoie de servicii de terapii logopedice, furnizate 

prin centrele şi prin cabinetele logopedice 
interşcolare. 

 
Diminuarea cu suma de 20.000 mii de lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/TITLUL XIV 
ACTIVE FINANCIARE 

3. Anexa 3/25/02 
Capitolul 6510-Învățământ 
Grupa 71-Titlul XIII-Active 
nefinanciare 
Articolul 01-Active fixe 
Alineat 01-Construcții 
II Credite bugetare 
 

Alocarea suplimentară a  
sumei de 500  mii lei 
pentru înființarea unui 
centru de cercetare în 
domeniul vehiculelor 
electrice la  Facultatea de 
Inginerie a Universității 
Aurel Vlaicu din Arad 
 
Dep. Sergiu Cosmin Vlad 
Autor: Grupurile 

Autovehiculele electrice reprezintă o prioritate 
actuală în domeniul transporturilor. Este necesar 
un centru de cercetare în acest domeniu pentru a 
pregăti viitorii studenți de la  specializarea 
Transporturi. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, capitolul Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică, din Titlul VI 
Transferuri între unități ale administrației 
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parlamentare USR publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

4. Ministerul Educatiei 
Nationale - se creditează (Titlul 

Cheltuieli de Personal) 
 

Dublarea sumei alocate 
pentru a asigura 1 
psiholog/ consilier școlar 
la 400 de elevi, în loc de 
800, conform legislației în 
vigoare. 
 
Autor: Deputat Dan 
Rădulescu, Uniunea 
Salvați România 

MOTIVAȚIE:  
Deşi prezenţa unui psiholog şcolar în unităţile de 
învăţământ este, de la an la an, percepută ca o 
necesitate din ce în ce mai stringentă, la nivelul 
instituţiilor de învăţământ, nu se asigură nici 
măcar raportul stabilit de Legea Educației – 1 
psiholog pentru 800 de elevi. Sfera atribuţiilor 
psihologului şcolar este una destul de largă şi 
vizează activităţi de informare, consiliere, 
documentare şi îndrumare pentru preşcolari, 
elevi, părinţişi profesori pe diferite teme precum 
cunoaştereşiautocunoaştere, adaptarea elevilor la 
mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile 
elevilor, optimizarea relaţiilorşcoală- elevi- 
părinţi. 

SURSA DE FINANȚARE:  
1. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă 

- Capitolul 54.01 „Alte servicii publice 
generale” Grupa 59, TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articol 3 Finanțarea 
Partidelor politice, Credite bugetare 

Secretariatul General al Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni externe - gROwth - 
Contul individual de economii Junior Centenar 
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5. Ministerul Educatiei 
Nationale - se creditează 
(Capitolul Reparații capitale 
aferente activelor fixe, 
Construcții) 
 

Suplimentarea sumei de 
reparații pentru 
amenajarea de toalete în 
cadrul celor 2200 de școli 
care încă nu au grup 
sanitar în interior. 
 
Autor: Deputat Dan 
Rădulescu, Uniunea 
Salvați România 

MOTIVAȚIE:  
Conform statisticilor, în jur de 30% din şcolile 
din România nu au grupuri sanitare în interior, 
fiind afectaţi peste 230.000 de elevi, mai ales din 
mediul rural. Infrastructura din şcolii 
influenţează rezultatele elevilor. 
În ansamblu, analiza datelor privind 
performanţele elevilor, inclusiv rezultatele la 
evaluarea naţională la clasa a-8-a, la examenul 
de bacalaureat şi ratele de absolvire, arată 
existenţa unor diferenţe semnificative între 
unităţile de învăţământ din mediul urban şi cele 
din mediul rural, probabil exacerbate de accesul 
inegal la o infrastructură educaţională de calitate. 

SURSA DE FINANȚARE:  
1. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă 

- Capitolul 54.01 „Alte servicii publice 
generale” Grupa 59, TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articol 3 Finanțarea 
Partidelor politice, Credite bugetare 

Secretariatul General al Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni externe - gROwth - 
Contul individual de economii Junior Centenar 

 

6. Ministerul Educatiei 
Nationale - se creditează 
(Capitolul Reparații capitale 

Dublarea sumei alocate 
pentru lucrări de renovări 
şi reconsolidări la cele 

MOTIVAȚIE:  
Din nefericire pentru învăţământul românesc, în 
multe dintre școlile din țară, nu există 
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aferente activelor fixe, 
Construcții) 
 

peste 2.000 de şcoli în 
stare precară, fără 
laboratoare de științe și 
săli de sport. 
 
Autor: Deputat Dan 
Rădulescu, Uniunea 
Salvați România 

laboratoare de fizică, chimie şi biologie, săli și 
terenuri de sport. În plus, slaba iluminare și 
încălzire a claselor și încărcarea cu bioxid de 
carbon, acolo unde nu se face aerisirea 
corespunzătoare a spațiilor mici sau 
supraaglomerate, fac că elevii să simtă acut 
oboseală, dat fiind că sunt nevoiți să facă față 
unui disconfort psihic și fizic prin creșterea 
efortului de acomodare la condițiile inadecvate 
de lucru. 
Condițiile precare din unitățile de învățământ pot 
contribui semnificativ la dezinteresul față de 
școală al copiilor. Copiii care nu văd în sala de 
clasa un loc agreabil pot fi tentați să părăsească 
sau, cel mai des, să capete un refuz față de carte. 
Specialiștii atenționează și asupra faptului că 
gustul estetic poate fi influențat foarte mult și de 
condițiile văzute de elevi în unitățile școlare în 
care învață. 

SURSA DE FINANȚARE:  

1. Anexa Autoritatea Electorală Permanentă - 
Capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale” 
Grupa 59, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI, 
Articol 3 Finanțarea Partidelor politice, Credite 
bugetare 
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2. Secretariatul General al Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni externe - gROwth - 
Contul individual de economii Junior Centenar 

7. Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 14 
(pag. 64) - Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate pe 
anii 2017-2022- are TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI- 
alineat 48-  Finantarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare. 
 

Se propune alocarea 
sumei de 1.467 mii lei 
către nr. 3 / 25 / 13 Pag. 
14 (pag. 64) - Bugetul pe 
capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si 
alineate pe anii 2017-
2022- are TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI- 
alineat 48-  Finantarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare 
 
 
 
 
Senator Silvia Monica 
Dinică, USR 

Este necesara Finantarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare si inovare intr-o lume in 
continua transformare. In anul 2018 nu a avut 
alocat niciun leu, pe cand in anul 2017 a avut 
alocati 3969 lei. Desi suma alocata prin acest 
amendament este una infima, ea este mai mare 
decat 0 lei cati au fost alocati in Proiectul de 
buget 2019. Este necesar sa fie incurajata 
Inovatia si trebuie gasite si alte surse aditionale 
de finantare pana la a se ajunge la punctul 
autofinantarii.  
 
Sursa de finanțare: Anexa nr. 3 / 25 / 29 pag. 
361- SPATII DE INVATAMANT SI CAZARE 
PREDEAL PENTRU ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE BUCURESTI- suma de 
1.467.000 lei- acest Complex ofera, dupa cum se 
poate observa pe site-ul sau oficial, 
http://www.complexpredeal.ase.ro/, facilitati de 
cazare atat individuale, cat si pentru largi 
grupuri. Consideram ca isi poate sustine 
autofinantarea. 

 

http://www.complexpredeal.ase.ro/
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8. Anexa nr 3/25/02 Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole și 
alineate pe anii 2017-2022, 
Capitolul 6510 
ÎNVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 04 
Învățământ secundar 

Se dorește extinderea 
programului ,,Școală după 
școală” și se propune 
alocarea sumei de 
200.000 lei către Anexa nr 
3/25/02 Bugetul pe 
capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și 
alineate pe anii 2017-
2022, Capitolul 6510 
ÎNVĂȚĂMÂNT, 
Subcapitol 04 Învățământ 
secundar. 
Senator Silvia Monica 
Dinică, USR 

Supravegherea elevilor și educarea acestora în 
timpul zilei prin programul ,,Școală după școală” 
constituie un ajutor extrem de important pentru 
sute de mii de copii și pentru familiile acestora. 
Acest program complementar programului școlar 
obligatoriu are un rol important întrucât 
contribuie la prevenirea abandonului școlar și a 
părăsirii timpurii a școlii, la creșterea 
performanțelor școlare ș.a. 
  
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea partidelor politice. 

 

9. Anexa nr. 3/25/ 02 Ministerul 
Educației Naționale, Capitolul 
6510, Subcapitolul 04, Titlul 
Învățământ secundar 

Se suplimentează cu suma 
de 45.552 mii lei pentru 
finanțarea programului 
Școală după școală. 
 
 
 
 
Autori:  
Florina Presadă, senator 
USR 

Sursa  de  finanțare:  
Anexa   nr.3/03 bugetul Camerei Deputaților, 
Capitolul 6801 „Asigurări și asistență socială” 
titlul 57 „Asistență socială”, 57.03 „Indemnizații 
pentru foști demnitari ai statului” și  
Anexa   nr.3/02 bugetul Senatului, Capitolul 
6801 „Asigurări și asistență socială” titlul 57 
„Asistență socială”, 57.03 „Indemnizații pentru 
foști demnitari ai statului”. 
 
Se alocă suma pentru finanțarea programului 
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Grupul parlamentar USR Școală după școală în comunitătile cu risc socio-
educațional crescut. Costul mediu este de 3000 
ron/elev/an școlar (include plată profesor, 
gustare, materiale educaționale). 

10. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educației Naționale/ Capitolul 
5001/ Grupa/Titlu 71/ articol 
03, Titlul Reparații capitale 
aferente activelor fixe 

Se suplimentează cu suma 
de 100.000 mii lei pentru 
reparații capitale ale 
activelor fixe.  
 
Autori:  
Florina Presadă, senator 
USR 
Grupul parlamentar USR 

Fonduri pentru renovarea și întreținerea 
instituțiilor de învățământ astfel încât toate să își 
obțină autorizația de securitate la incendiu. 
 
Sursa  de  finanțare:  
Anexa   nr.3/48 bugetul Autorității Electorale 
Permanente, Capitolul 5401, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 03 Finantarea partidelor 
politice. 

 

11. Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educației Naționale/ Capitolul 
5001/ Grupa/Titlu 71/ articol 
03, Titlul Reparații capitale 
aferente activelor fixe 

Se suplimentează cu suma 
de 150.000 mii lei pentru 
reparații capitale ale 
activelor fixe.  
Autori:  
Florina Presadă, senator 
USR 
Grupul parlamentar USR 

Fonduri pentru accesibilizarea tuturor instituțiilor 
de învățământ. 
Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/48 bugetul 
Autorității Electorale Permanente, Capitolul 
5401, Titlul 59 Alte cheltuieli, Articolul 03 
Finantarea partidelor politice. 

 

12. Anexa  3/ 25  
Capitolul 6501   Învățământ  
 grupa 58  
 

Se propune finantarea  cu 
20 000 mii lei a  
fondurilor alocate 
formarii continue, pntru 

Fondurile se scad  din 
TITLUL X  
PROIECTE CU FINANTARE DIN  
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
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finantarea unui Program 
national de mentorat 
pentru cadrele didactice  

Autorul 
amendamentului: 

Cristina-Ionela Iurișniți, 
USR 

Grupurile Parlamentare 
USR 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 
2020 
Este necesară suplimentarea fondurilor alocate 
pentru pregătirea şi dezvoltarea continuă a 
cadrelor didactice, întrucât aceasta reprezintă un 
drept și o obligație, garantate de Legea 
nr.1/2011.  
Fondurile alocate până în prezent pentru 
pregătirea profesională specializată au fost 
insuficiente, iar cadrele didactice au fost nevoite 
să suporte din buzunar, sau prin Asociatiile 
profsionale costurile aferente formarii continue, 
deși conform legii cadru a educației naționale, 
aceste cursuri sunt gratuite.  
 

13. Anexa nr. 3/25/29 Suplimentarea cu 1.000 
mii lei sumelor destinate 
obiectivului de investii 
"SPAȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT-ZONA 
AULEI LA 
UNIVERSITATEA DIN 
BRAȘOV"  
cod obiectiv 507 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, 
USR 

Suma alocata inițial nu acoperă necesarul de 
finanțare pentru acest an și practic amâna 
finalizarea acestui obiectiv. Brașovul are un 
număr insuficient de locuri în cămine raportat la 
numărul studenților ce studiază în oraș, 4 mii de 
locuri pentru 20 de mii de studenți. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 1.000 mii lei a sumelor atribuite 
pentru plata personalului neclerical angajat în 
unitățile de cult și diminuarea numărului de 
posturilor prevăzut în Anexa 9 acolo unde 
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 acestea nu au fost deja ocupate până la 
acoperirea sumei. 

14. Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educației 

Se propune alocarea 
sumei 21.190 lei pentru 
extinderea programului 
Masă caldă în școli în 
vederea combaterii 
abandonului școlar în 
următoarele unități de 
învățământ identificate de 
către ISJ Dolj cu cele mai 
ridicate rate de abandon 
școlar.  
 
SCOALA GIMNAZIALA 
"GH. JIENESCU" RAST: 
3850 lei 
Abandon școlar 13,3% și 
33% în risc de abandon 
școlar 
 
SCOALA GIMNAZIALA 
SALCUTA: 3010 lei 
Abandon școlar: 24,64% 
 
SCOALA GIMNAZIALA 
"CONSTANTIN 

În județul Dolj beneficiază de programul Masă 
Caldă în Școli o singură unitate de învățământ 
Liceul teoretic Adrian Păunescu Bârca 
  
Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul 
Județean Dolj, implementarea programului Masă 
Caldă în Școli în LT Adrian Păunescu Bârca a 
dus atât la reducerea numărului de absențe cât și 
la creșterea participării la cursuri. Astfel, în 
lunile în care s-a desfășurat programul în 2017 și 
2018, numărul de absențe a scăzut cu 1570, iar 
numărul elevilor care frecventeză cursurile a 
crescut de la 425 la 437. Considerăm că 
programul și-a dovedit efectele pozitive în 
mediile defavorizate și se impune extinderea lui 
în unitățile de învățământ cu abandon școlar 
ridicat din Județul Dolj.  
 
Sursa de finanțare: se scade suma de 21.190 lei 
 de la Anexa 3/09 Avocatul Poporului din Titlul 
2 Bunuri și Servicii, respectiv din suma de 60 
000 de lei alocată deplasărilor externe 
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GEROTA" CALAFAT: 
 6540 lei 
 
Abandon școlar: 16.6% 
 
SCOALA GIMNAZIALA 
IZVOARE: 1780 lei 
Abandon școlar: 15,5% 
 
SCOALA GIMNAZIALA 
AFUMATI: 2660 lei 
Abandon școlar: 14,46% 
 
SCOALA GIMNAZIALA 
CATANE : 3260 lei 
abandon școlar 13, 77% 
 
Autor:  
Adrian Claudiu Prisnel, 
Grupul Parlamentar 
USR – Camera 
Deputaților 

15. Anexa nr. 3/25/29 Suplimentarea cu 1.000 
mii lei sumelor destinate 
obiectivului de investii 
"SPATII DE 
INVATAMANT-ZONA 

Suma alocata initial nu acopera necesarul de 
finantare pentru acest an si practic amana 
finalizarea acestui obiectiv. Brasovul are un 
numar insuficeint de locuri in camine raportat la 
numarul studentilor ce studiaza in oras, 4 mii de 
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AULEI LA 
UNIVERSITATEA DIN 
BRASOV"  
cod obiectiv 507 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, 
USR  

 

locuri pentru 20 de mii de studenti. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 1.000 mii lei a sumelor atribuite 
pentru plata personalului neclerical angajat in 
unitatile de cult si diminuarea numarului de 
posturilor prevazut in Anexa 9 acolo unde 
acestea nu au fost deja ocupate pana la 
acoperirea sumei. 
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Anexa nr.17  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/26 MINISTERUL SANATĂŢII 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

1.  Anexa 3/26/02/ Ministerului 
Sănătăţii/ Capitolul 5001/ 
Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/ Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/26/02/ 
Ministerului  Sănătăţii / Capitolul 
5001/Grupa51/ Articol 02/ Alineat 
12/Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale cu suma de 
470.000 mii lei în vederea 
demarării lucrărilor de construire 
la cele 8 spitale regionale, cu 
prioritate la Spitalele Regionale 
Clinice de Urgenţă din Cluj, 
Craiova şi Iaşi. 
 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Marius BODEA - deputat PNL 
Costel ALEXE – deputat PNL 
Dumitru OPREA – deputat PNL 
Nicolae GIUGEA – deputat PNL 
Ionuţ STROE – deputat PNL 

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 pentru stabilirea 
definitivă a amplasamentului acestora. 
În condiţiile în care infrastructura 
spitalicească din România nu 
întruneşte condiţiile minimale de 
funcţionare, construirea de noi 
imobile, dotate corespunzător, se 
impune chiar începând din cursul 
anului 2019. Aceste investiţii ar 
deservi locuitorii din regiune la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Nechita OROS – deputat PNL 
Sorin MOLDOVAN – deputat 
PNL 
Daniel CADARIU - senator PNL  
Ioan BALAN, deputat PNL  
Angelica FĂDOR, deputat PNL  
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL  
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL  
Vasile ACHIŢEI – deputat PNL 
Antoaneta IONIŢĂ – deputat 
PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUŞ – deputat PNL 
Bogdan HUŢUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENŢIU – deputat 
PNL 
Ion ŞTEFAN – deputat PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

standarde înalte şi ar degreva unităţile 
spitaliceşti din alte 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 Investiţii (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/TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI/I.Credite de 
angajament 

2.  Anexa nr. 3 / 26/02 Ministerul 
Sănătăţii / Capitol 6601/ 
Grupa51/ Art.02/ 
Alin.23/Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 

Se propune alocarea de credite de 
angajament în valoare de 233.000 
mii lei la Anexa nr. 3 / 26/02 
Ministerul Sănătăţii / Capitol 
6601/ Grupa51/ Art.02/ 

Spitalele din România suferă din 
pricina lipsei unor dotări minimale sau 
lipsei unor reparaţii absolut necesare 
desfăşurării actului medical în condiţii 
minime de decenţă. În anul 2019, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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locale pentru finanţarea 
reparaţiilor capitale in sănătate 

Alin.23/Transferuri de la bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Antoaneta IONIŢĂ – deputat 
PNL 
Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Viorica CHERECHEŞ – deputat 
PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUŞ – deputat PNL 
Bogdan HUŢUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENŢIU – deputat 
PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Ion ŞTEFAN – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Guvernul a programat numai 26 
milioane de lei pentru transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea reparaţiilor capitale 
în sănătate, sumă care nu ajunge nici 
măcar pentru reparaţii capitale la mai 
mult de 2 spitale. A se nota că, în anul 
2018, s-au cheltuit numai 20 de mii de 
lei! 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
I.Credite de angajament 

3.  Anexa 3/26/02/ Ministerul 
Sănătăţii 
capitolul 
5001/grupa51/art.02/alin 12 - 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 mii lei din suma alocată la 
Anexa3/26/02/cap5001/grupa 
51/art.02/alin 12 – Ministerului 
Sănătăţii, pentru realizarea 
documentaţiilor şi demararea 
construirii Spitalului regional 

Construirea unui spital regional în 
Galaţi reprezintă un obiectiv major 
pentru judeţul Galaţi dar şi pentru 
zona de sud-est a României, în 
contextul în care infrastructura 
sanitară a României are mare nevoie 
de modernizare şi dezvoltare. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 



1456 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
 
 
 

Galaţi, Judeţul Galaţi. 
 
 
Autori: 
Dep. Victor Paul Dobre-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Prin realizarea acestei investiţii 
locuitorii din judeţul Galaţi şi din 
judeţele învecinate vor putea beneficia 
de o unitate medicală nouă, realizată la 
standarde europene, dotată cu 
aparatură nouă şi modernă. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuare cu suma de 3000 mii lei  
din creditele de angajament prevăzute 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

4.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii, capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 
02, alineatul 12, Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la spitale 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii  
cu suma de 10.654 mii lei pentru 
obiectivul ,,Achiziţia de 
echipamente necesare 
eficientizării actului medical în 
cadrul Spitalului  Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov”. 
 
Autori: 
Mara Mareş- deputat PNL,  
Gabriel Andronache- deputat PNL 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Braşov are nevoie achiziţia de 
echipamente necesare eficientizării 
actului medical.  
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Diminuarea cu 10.654 mii lei a 
sumelor din Anexa 3/26/01, Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 6600, grupa 65, 
TITLUL XII CHELTUIELI 
AFERENTE PROGRAMELOR CU 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

http://www.cdep.ro/pdfs/buget/2018/anexa3/Ministerul%20Sanatatii.pdf
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

FINANTARE RAMBURSABILA 
 

5.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii, capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 
02, alineatul 12, Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la spitale 

Se propune alocarea sumei de 
45000 mii lei pentru Extindere 
clădire pentru Cardiologie 
Pediatrică în cadrul 
Institutului de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I. M. Georgescu” Iaşi 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana 
Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Extindere clădire pentru 
Cardiologie Pediatrică în cadrul 
Institutului de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George 
I. M. Georgescu” Iaşi 
Valoare estimate =  32.000.000 euro. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

6.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii, capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 
02, alineatul 12, Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la spitale 

Se propune alocarea sumei de 
9000 mii lei pentru reabilitarea 
Spitalului Clinic de Recuperare 
Iaşi, Municipiul Iaşi. 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 
funcţionează ca prestator de 
servicii medicale spitaliceşti în 
domeniul ortopediei, 
reumatologiei, balneologiei, 
recuperare cardio-pulmonară, 
recuperare neurologică, medicina 
muncii, recuperare neuromotorie şi 
ORL. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana 
Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesarul de finanţare pentru Spitalul 
Clinic de Recuperare Iaşi este în 
cuantum de 14.957,60 mii lei, pentru 
următoarele obiective de investiţii: 

1. a) RK Corp D, etajele 3, 4 
şi 5; 
Valoare estimată = 2.053.540 lei. 

1. b) Dotarea cu aparatură 
medicală de strictă necesitate; 
Valoare estimată = 2.963.550 lei. 

1. c) Reabilitare staţie de 
preepurare a apelor uzate 
sulfuroase a spitalului; 
 
Valoare estimată = 9.940.510 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

7.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii, capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 
02, alineatul 12, Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la spitale 

Se propune alocarea sumei de 
20000 mii lei pentru 
reabilitare şi extindere Spitalul 
Clinic „Dr. C. I. Parhon”, 
Municipiul Iaşi 
 

Finanţări punctuale pentru Spitalul 
Clinic „Dr. C. I. Parhon” 
Necesarul de finanţare este în cuantum 
de 53.901.000 lei, pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiţii: 

1. a) Reabilitare şi 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana 
Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

modernizare Secţia Clinică A.T.I. 
şi Bloc Operator pentru Transplant 
Renal; 
Valoare estimată = 15.700.000 lei. 

1. b) Extindere clădire 
Ambulatoriu Clinic; 
Valoare estimată = 11.225.000 lei. 

1. c) Reabilitare termică şi 
eficientizare energetică clădire 
nouă C2; 
Valoare estimată = 5.214.000 lei. 

1. d) Dotarea cu aparatură 
medicală de strictă necesitate 
Valoare estimată = 21.762.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 
 

8.  Anexa nr.3/26/02 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru Obiectivul de 
Investiţii Amenajare sediu 
Serviciu Clinic Judeţean de 
Medicină legală Arad,  Mun. 
Arad, Jud Arad. 

În 05.11.2017, Serviciul de 
Management al Spitalelor a solicitat 
Direcţiei Tehnice de Investiţii din 
cadrul C.J. Arad, demararea 
procedurilor legale în vederea mutării 
Serviciului Judeţean de Medicină 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE /art. 01/ paragraf 
01Transferuri către instituţii 
publice – credite bugetare 
 

 
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Legală din sediul central al S.C.J.U. 
Arad în alt imobil. Se cere alocarea 
acestei sume întrucât este necesară 
mutarea acestui sediu. 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire sumei din cadrul Anexei 
nr. 3/26/02 MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII - Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
/art. 01/ paragraf 01Transferuri către 
instituţii publice – credite bugetare 

9.  Anexa nr.3/26/02 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE /art. 01/ paragraf 
01Transferuri către instituţii 
publice – credite bugetare 
 

Se propune alocarea sumei de 
4500 mii lei pentru Obiectivul de 
Investiţii Reabilitare sectia de 
Psihiatrie din Mun Arad. Jud Arad 
 
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

La nivelul Spitalului de Psihiatrie din 
Arad se înregistrează deficienţe, cum 
sunt: 

 uzură fizică şi morală a clădirilor 
construite în jurul anilor 1860 – 1863  

 finisaje deteriorate şi inadecvate 
pentru natura spaţiilor  

 mobilier deteriorat  
 întreaga reţea de instalaţii veche şi 

deteriorată 
 supraaglomerarea din saloane, 

minimul de 7 mp per pacient pentru 
spaţiu de locuit nefiind asigurată. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire sumei din cadrul Anexei 
nr. 3/26/02 MINISTERUL 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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SĂNĂTĂŢII - Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
/art. 01/ paragraf 01Transferuri către 
instituţii publice – credite bugetare 
 

10.  Anexa 3/26/13/ 
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 
6610/ Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/ Transferuri pentru 
finantarea investiţiilor la 
spitale 

Suplimentarea bugetului CJ 
Suceava – Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou 
Suceava” cu suma de 15.600 mii 
lei pentru realizarea documentatie 
la obiectivul de investiţii  
„Construire clădire pentru 
furnizarea serviciilor medicale 
pediatrice în sistem monobloc la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Sfântul Ioan cel Nou Suceava”.  
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 

Consiliul Judeţean Suceava 
intenţionează să realizeze obiectivul 
de investiţii  „Construire clădire 
pentru furnizarea serviciilor medicale 
pediatrice în sistem monobloc la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul 
Ioan cel Nou Suceava”.  
     Necesitatea realizării acestui 
obiectiv rezultă din faptul că 
funcţionarea secţiilor pediatrice nu 
respectă anumite norme medico-
sanitare în vigoare, aspect evidenţiat şi 
în Planul regional de servicii de 
sănătate pentru Regiunea Nord-Est, în 
sensul că saloanele sunt dimensionate 
la nivelul anilor 60 ai secolului trecut, 
copiii şi adulţii folosesc aceleaşi spaţii 
comune, iar în secţia de terapie 
intensivă sunt trataţi şi sugari, şi 
pacienţi în vârstă. În consecinţă, 
realizarea acestui obiectiv ar 
îmbunătăţi condiţiile de cazare şi ar 
asigura circuitele pe grupe de vârste, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

condiţii în care ar creşte calitatea 
actului medical, ar scădea costurile şi 
ar fi utilizate eficient resursele umane 
şi materiale ale spitalului.  
     Valoarea estimată a obiectivului de 
investiţii este de 65 milioane euro. O 
solicitare de includere la finanţare în 
Programul naţional de construcţii de 
interes public a fost depusă la 
Compania Naţională de Investiţii. În 
plus, acest proiect a fost identificat de 
Banca Mondială ca proiect strategic, 
cu impact metropolitan pentru Zona 
Suceava. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor prevăzute în Anexa 3/26/02/ 
Titlul 56 TITLUL VIII PROIECTE 
CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 

11.  Anexa 3/26/13/ 
Ministerului Sănătăţii/ 
Capitolul 
6610/ Grupa51/ Articol 02/ 
Alineat 12/ Transferuri pentru 
finantarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune suplimentarea 
creditelor de angajament 
prevăzute la Anexa 3/26/13/ 
Ministerului Sănătăţii/ Capitolul 
6610/Grupa51/ Articol 02/ Alineat 
12/Transferuri pentru finantarea 
investiţiilor la spitale cu suma de 
4.000 mii lei în vederea demarării 
lucrărilor de construire la 

Actuala secţie de primiri urgenţe a 
Spitalului Judeţean Constanţa 
deserveşte peste 400 de mii de cetăţeni 
din regiune, fiind în imposibilitatea 
asigurării unui act medical 
corespunzător. Având în vedere 
oportunitatea extinderii  
Secţiei de Primiri Urgenţe prin 
finanţare europeană, propunem 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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obiectivul de investiţii 
”Extinderea Secţiei de Primiri 
Urgenţe” a Spitalului Judeţean 
Constanţa. 
 
Autori: 
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Robert BOROIANU – Deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

alocarea 4.000 mii lei în vederea 
elaborării studiilor, a proiectelor şi 
demarării lucrărilor de execuţie. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor prevăzute în Anexa 3/26/02/ 
Titlul 56 TITLUL VIII PROIECTE 
CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 

12.  Anexa 3/26, Ministerul 
Sănătăţii / Proiect 9422 
Vigilenta Si Inspectie Pentru 
Siguranta In Domeniul 
Transfuziei, Reproducerii 
Asistate Si Transplantului - 
Agentia Nationala De 
Transplant 

Se propune suplimentarea 
creditelor de angajament cu 
36.000 mii lei pentru finanţarea a 
3.000 de proceduri complete de 
fertilizare în vitro, care includ şi 
costurile cu medicaţia.  
Autori:  
Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Adrian OROS – deputat PNL 
Sorin MOLDOVAN – deputat 
PNL  
 
 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera deputaţilor şi Senat 
 

La nivelul anului 2018 în România au 
fost înregistrate peste 4000 de 
fertilizări in vitro, iar costul total al 
unei proceduri ajunge până la 12.000 
lei. Prin Programul Naţional de 
Sănătate Publică, Subprogramul de 
fertilizare în vitro şi embriotransfer au 
fost finanţate 835 de proceduri FIV în 
anul 2018, la o valoare unitară mult 
mai mică decât costurile finale, 
respectiv 6.188 lei/procedură, aşadar, 
susţinerea în continuare a 
Subprogramului de fertilizare in vitro 
şi embriotransfer doar prin surse 
proprii nu este suficientă pentru 
stimularea fertilităţii şi natalităţii în 
România. Statisticile prezintă în acest 
sens cifre îngrijorătoare cu privire la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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evoluţia demografică în următorii ani. 
Se propune finanţarea a cel puţin 3000 
de proceduri FIV complete, la costul 
total de 12.000 de lei/procedură. 
12.000 lei/procedură (2600 euro) x 
3000 proceduri = 36 mil lei; 11.000 
lei/procedură (2400 euro) x 3000 
proceduri = 33 mil lei 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor de angajament Anexa nr. 3 / 
26 / 01 / Ministerul Sănătăţii / Grupa 
58 / TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014- 2020 

13.  Anexa  3/26/28/ Ministerul 
Sănătăţii /C. Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si 
alte studii/Credite de 
angajament 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
creditelor de angajament cu 4.000 
mii lei la Anexa  3/26/02/ 
Ministerului Sănătăţii / Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte 
studiipentru/Credite de 
angajament  Construirea 
Spitalului Clinic de Urgenţă 
Monobloc pentru Copii Cluj, 
Judeţul Cluj. 
 
Autori:  

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, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Adrian OROS – deputat PNL 
Sorin MOLDOVAN – deputat 
PNL  
 
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera deputaţilor şi Senat 
 

chiar şi 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 centru universitar şi 
medical, funcţionează faptic nu doar 
ca spital judeţean pediatric, ci chiar 
regional. Este în interesul actului 
medical şi al sănătăţii copiilor noştri să 
se realizeze cât mai urgent un spital 
monobloc, integrat. 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI/ 
I.Credite de angajament  

14.  Anexa nr. 3 / 26/02 Ministerul 
Sănătăţii / Grupa 70/ 
CHELTUIELI DE CAPITAL 

Se propune suplimentarea 
creditelor de angajament cu 
20.000 mii lei la Anexa nr. 3 / 
26/02 Ministerul Sănătăţii / Grupa 
70 / CHELTUIELI DE CAPITAL 
pentru operaţionalizarea 
obiectivelor realizate prin POS 
CCE/Axa prioritară 2 – 
Competitivitate prin Cercetare, 
Dezvoltare Tehnologică şi 
Inovare/ Operaţiunea 2.2.1. 
Dezvoltarea infrastructurii C D 

Aceste centre au fost finanţate doar 
temporar şi s-au alocat fonduri doar 
pentru realizarea lor. Sunt necesare 
cheltuieli de capital suplimentare 
pentru operaţionalizarea centrelor de 
cercetare. 
 
Sursa de finanţare:  Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI/ 
I.Credite de angajament 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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existente şi crearea de noi 
infrastructuri (laboratoare, centre 
de cercetare / Apel Nr. 2209 – 4 şi 
realizarea unui plan de cercetare 
al Ministerului Sănătăţii. 
Autori:  
Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Adrian OROS – deputat PNL 
Sorin MOLDOVAN – deputat 
PNL  
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera deputaţilor şi Senat 
 
 

15.  Anexa nr. 3 / 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii / Titlul 56 
/ TITLUL VIII PROIECTE 
CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE / Art.36 
Transferuri reprezentand 
cofinantarea publica in cadrul 
mecanismului financiar 
norvegian, pentru promotorii 
de proiect/beneficiarii institutii 
publice. /I.Credite de 
angajament 

Se propune alocarea a 10.000 mii 
lei la Anexa nr. 3 / 26 / 02 
Ministerul Sănătăţii / Titlul 56 / 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE 
NERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE / Art.36 
Transferuri reprezentand 
cofinantarea publica in cadrul 
mecanismului financiar 
norvegian, pentru promotorii de 
proiect/beneficiarii institutii 
publice. /I.Credite de angajament / 

Ministerul Sănătăţii s-a angajat în 
nenumărate rânduri că va 
operaţionaliza registrele de evidenţă a 
bolilor cronice şi a bolilor rare. Din 
păcate, aceste registre nu au primit 
finanţare nici în acest an, deşi 
România are oportunitatea finanţării 
lor din fonduri europene 
nerambursabile. 
 
 
Sursa de finanţare:  Redistribuirea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 26 / 02 Ministerul 
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pentru înfiinţarea 
REGISTRELOR DE EVIDENŢĂ 
A BOLILOR CRONICE ŞI A 
BOLILOR RARE. 
Autori:  
Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Adrian OROS – deputat PNL 
Sorin MOLDOVAN – deputat 
PNL  
Grupurile Parlamentare ale PNL 
din Camera deputaţilor şi Senat 

Sănătăţii / Titlul 56 / TITLUL VIII 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE / Art.36 Transferuri 
reprezentand cofinantarea publica in 
cadrul mecanismului financiar 
norvegian, pentru promotorii de 
proiect/beneficiarii institutii publice. 
/I.Credite de angajament 

16.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii, capitolul 
5001, grupa/titlul 51, articolul 
01, alineatul 25, Programe 
pentru sanatate 

Se propune suplimentarea sumei 
cu 8500 mii lei pentru decontarea 
unui număr de 850 de 
procedurilor FIV/ET. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Propunem suplimentarea cu 8500 mii 
lei deoarece la nivelul anului 2018 au 
fost incluse în program doar 835 de 
proceduri de fertilizare în vitro, 
numărul cuplurilor infertile în 
România fiind unul mult mai mare, 
iar cererile înregistrate fiind în număr 
de 4000. 
 
Sursa de finanţare: Din creditele de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

17.  Anexa nr. 3 / 26 / Se propune suplimentarea sumelor În întreaga Regiune de Sud-Vst nu Amendament respins cu majoritate 
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28/Ministerul Sănătăţii/ 
CAPITOL/ GRUPA/ 
5010510212 Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor 
la spitale 

prevăzute la Anexa nr. 3 / 26 / 
28/Ministerul Sănătăţii/ 
CAPITOL/ GRUPA/5010510212 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale cu suma de 
2.000 mii lei pentru finanţarea 
studiului de fezabilitate şi a 
proiectului tehnic la obiectiv de 
investiţii Spital Clinic Regional de 
Pediatrie Craiova, Judeţul Dolj. 
 
Autor:  
Nicolae GIUGEA - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

există un spital clinic de pediatrie în 
care să fie trataţi copiii. Un astfel de 
obiectiv de investiţii ar deservi toate 
judeţele din regiune şi ar reduce, în 
mod semnificativ, unul dintre cei mai 
ruşinoşi indicatori pentru România – 
mortalitatea infantilă. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor prevăzute în Anexa 3/26/02/ 
Titlul 56 TITLUL VIII PROIECTE 
CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
(FEN) POSTADERARE 

de voturi. 

18.  Anexa 3/26/28/ Ministerul 
Sănătăţii 
Fonduri alocate prin 
Programul de investiţii publice 
către Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de stat pe anul 
2019 a sumei prevăzute în Anexa 
3/26/28  cu suma de 3500 mii lei 
pentru finanţarea actualizării 
studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii Noul Spital 
Judeţean Sibiu.  Menţionăm că 
obiectivul se află la faza de 
dezbatere P.U.Z. 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 

Consiliul Judeţean Sibiu  a primit, prin 
HG nr. 912/2016, terenul necesar 
construirii noului spital precum şi 
proiectul tehnic de la Ministerul 
Sănătăţii  prin adresa nr. 
VVV08/04.01.2017. Obiectivul face 
parte din Strategia Naţională „Spitale 
Noi”, asumată de Guvernul României. 
Având în vedere că noul spital face 
obiectul unui parteneriat între 
Consiliul Judeţean Sibiu şi Primăria 
Municipiului Sibiu şi fiecare dintre 
aceste autorităţi are cerinţe specifice,  
se impune actualizarea studiului de 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Deputat PNL Constantin Şovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

fezabilitate. 
Este de menţionat faptul că spitalul 
judeţean existent are peste 100 de ani, 
iar construcţia unui nou spital judeţean 
la standarde europene şi moderne este 
impetuos necesară.  
Sursa de finanţare:   Diminuarea cu 
suma de  35.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL  FINANŢELOR 
PUBLICE – ACŢIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 
 
 

19.  Anexa 3/26/28/Ministerul 
Sănătăţii 
Capitolul 
Fonduri alocate prin 
Programul de investiţii publice 
către Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de stat pe anul 
2019 a sumei prevăzute în Anexa 
3/26/28  cu suma de 21.000 mii 
lei cheltuieli de natură 
investiţională pentru Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 
în cazul unor probleme medicale 
apărute membrilor delegaţiilor 
internaţionale participanţi la 
Summit-ul U.E organizat la Sibiu, 
mai 2019. 
Judeţul SIBIU 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru achiziţia de aparatură 
medicală absolut necesară în cazul 
unor probleme medicale apărute 
membrilor delegaţiilor internaţionale 
participanţi la Summit-ul U.E 
organizat la Sibiu în anul 2019. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 21.000  mii lei  a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE 
ACŢIUNI GENERALE 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Şovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

20.  Anexa nr. 3/26/29 
Ministerul Sănătăţii 
Cod obiectiv 1245 
Extindere corp B – Unitatea de 
Primiri Urgenţe – al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Oradea  

Suplimentarea sumelor prevăzute 
la Cod obiectiv 1245 Extindere 
corp B – Unitatea de Primiri 
Urgenţe – al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Oradea cu 4000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor 
începute în ianuarie 2019. 
 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Găvrilă Ghilea,  
deputat PNL Florica Cherecheş,  
deputat PNL Ioan Cupşa  
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Valoarea totală a proiectului este de 
25.257,117 mii lei cu TVA inclus, din 
care contribuţia bugetului local este de 
48,7%, adică 12.295, mii lei. Lucrările 
la acest obiectiv au început în luna 
ianuarie 2019. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament prevăzute 
la Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

21.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
de 1.000.000 pentru studiul de 
fezabilitate şi proiectul tehnic 
pentru construirea unui corp nou 
în vederea modernizării Spitalului 
Clinic de Obstretică Ginecologie 
,,Buna Vestire” Galaţi  

Clădirea în care se desfăşoară 
activitatea Spitalului Clinic de 
Obstretică Ginecologie ,,Buna 
Vestire” Galaţi este construită în anul 
1896 şi nu mai corespunde nevoilor 
actuale.  
Sursa de finanţare: Ministerul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– 
Senator PNL 
Grupul parlamentar ale PNL 
Senat 
 

Transporturilor 

22.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii  

Se propune suplimentarea sumei 
de 2.000.000 lei pentru “Elaborare 
studiu de fezabilitate şi Proiect 
Tehnic pentru construirea unui 
spital regional în zona Galaţi – 
Brăila.”  
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– 
Senator PNL 
Grupul parlamentar ale PNL 
Senat 

Construirea unui spital regional în 
zona Galaţi – Brăila este un proiect 
necesar ce va deservi locuitorilor din a 
doua aglomeraţie urbană ca mărime 
din România, după Bucureşti şi 
celorlalte judeţe din regiune. Prin 
realizarea acestui spital s-ar îmbunătăţi 
nivelul de sănătate al populaţiei din 
regiune datorită creşterii nivelului 
calitativ al actului medical, asigurării 
unor servicii medicale complexe şi 
creării posibilităţii de abordare 
interdisciplinară a cazurilor dificile. 
Scopul acestui obiectiv de investiţii 
vizează scăderea numărului de 
pacienţi redirecţionati de la o unitate 
sanitară la alta, cauzată de lipsa 
dotărilor şi a capacităţii de lucru 
deficitare, şi reducerea timpului de 
diagnosticare si tratament, în scopul 
asigurării unui act medical de cea mai 
bună calitate pentru cetăţenii din 
judeţele componente ale Regiunii Sud-

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Est, Galaţi, Brăila, Vrancea, Buzău, 
Tulcea şi Constanţa.  
Locuitorii Regiunii de dezvoltare Sud-
Est se află la o distanţă destul de mare 
faţă de centrele universitare 
(Bucureşti, Iaşi) care pot furniza 
servicii medicale de specialitate pentru 
cazuri complexe, iar judeţele Galaţi, 
Brăila şi Tulcea au nevoie stringentă 
de un spital regional din cauza 
numărului mare de pacienţi internaţi în 
spitalele judeţene.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Sănătăţii  

23.  Anexa 3/26, Ministerul 
Sănătăţii 

Alocarea în bugetul propus pentru 
anul 2019 a sumei de 200 mii lei 
pentru dotarea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al comunei Ezeriş, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

24.  Anexa nr. 3/26, Ministerul 
Sănătăţii, cod 26, cod 
program 648 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/26 
/Ministerul Sănătăţii cu suma de 

Asigurarea condiţiilor optime prestării 
serviciilor medicale oferite în cadrul 
Spitalului Municipal de Urgenţă 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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15.000 mii lei şi includerea în lista 
de investiţii a Proiectului de 
reabilitare şi modernizare a 
Spitalului Municipal de Urgenţă, 
Municipiul Caransebeş, jud. 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 
senator PNL Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Caransebeş.  
 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 
 
 
 

25.  Anexa nr.  III/26 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
Capitolul 6601  
Titlul 51 Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice  
alineatul 51.02.12  
 

Suplimentarea bugetului propus 
pentru anul 2019 cu suma de                          
10.128 mii lei, bani necesari 
salvării  celor 83 de paturi în curs 
de desfiinţare de la Maternitatea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Bacău.   
 
 
Autori: 
Iancu Caracota, senator PNL 
Daniel Fenechiu, senator PNL 
 
 
 
 

În momentul actual, Maternitatea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău 
funcţionează cu 143 de paturi, fiind 
deservită de 19, medici, 69 de 
asistente medicale şi 29 de infirmiere. 
Întrucât cca. 90% din bugetul 
Maternităţii se consumă cu plata 
salariilor, la nivelul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Bacău s-a 
elaborat un proiect de restructurare 
menit să crească sumele alocate 
cheltuielilor directe, sursa fiind 
restructurarea a 11 posturi de medici,  
40 de posturi de asistente medicale şi 
17 de infirmiere. Cum Maternitatea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău 
este declarată prin ordin al Ministrului 
Sănătăţii ca având nivel de competenţă 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

grad III şi deserveşte şi alte judeţe, 
Vrancea, respectiv Neamţ, şi cum 
sănătatea este prioritară în contextul în 
care România se află pe locul I la 
mortalitate infantilă şi a avut anul 
trecut cel mai mic număr de naşteri din 
ultimii ani, apreciem că se impune 
salvarea respectivelor paturi.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 10.128 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

26.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale” 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru realizarea studiului de 
prefezabilitate obiectiv „Spital 
Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu” 
 
Dep. Dan Barna, USR 

Proiectul Spitalului Clinic Judeţean 
Sibiu a intrat în faza de dezbatere 
publică şi de obţinere a Avizului de 
Mediu. Suma aproximativă pentru 
întocmirea studiului de prefezabilitate 
se ridică la 2.000 mii lei. Investiţia 
este absolut necesară locuitorilor din 
Judeţul Sibiu şi din judeţele alăturate, 
având în vedere că activitatea 
medicală se desfăşoară în clădiri 
improprii, de o vechime considerabilă, 
unele mai vechi de un secol.  Structura 
actualului Spital Judeţean nu mai 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

corespunde necesităţilor populaţiei, 
atât datorită creşterii numărului de 
locuitori, dar şi pentru că secţiile 
medicale nu sunt concentrate într-o 
singură locaţie.    
/ 
Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 12 
”Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale” 

27.  Anexa 3/26/02 
Capitol 6601-Sănătate 
Grupa 51-Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Articolul 02-Transferuri de 
capital 
Alineatul 22- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii 
în urgentă în sănătate  

Alocarea suplimentară a sumei de 
4.905 mii lei, pentru achiziţia a 7 
aparate radiologie, la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
Senator Adrian Wiener 

La Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad este nevoie stringentă 
de următoarele aparate de radiologie: 
- 2 aparate RX digitale cu 2 posturi de 
grafie-scopie- în valoare totală de 
3.210 mii lei; 
- 2 aparate RX digitale cu un post de 
grafie, în valoare totală de 1.200 mii 
lei 
- 3 aparate radiodiagnostice mobile în 
valoare totală de  495 mii lei. 
Aceste aparate  sunt necesare 
desfăşurării activităţii medicale în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 II.Credite bugetare 
 

bune condiţii în cadrul Laboratorului 
de  imagistică si radiologie medicală 
cu cele trei puncte de lucru. Aparatura 
existentă este învechită, în parametrii 
minimi de funcţionare, cu risc mare de 
a nu mai obţine autorizaţiile  CNCAN. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, capitolul 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

28.  Anexa 3/26/02 
Capitol 6601-Sănătate 
Grupa 51-Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Articolul 02-Transferuri de 
capital 
Alineatul 22- Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea 
aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 

Alocarea suplimentară a sumei de 
2.124  mii lei, pentru achiziţia a 3 
aparate pentru sterilizare, la 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
Senator Adrian Wiener 

La Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad este nevoie stringentă 
de următoarele aparate de sterilizare: 
-2 sterilizatoare cu abur cu doua uşi, 
capacitate 450 de litri, de înaltă 
performanţăa si randament,capacitate 
de încarcare 6 STU, în valoare totală 
de 1.414 mii lei. 
-1 sterilizator cu abur cu două uşi, 
capacitate 930 de litri, de înaltă 
performanţă şi randament, capacitate 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

in urgenta in sanatate  
 II.Credite bugetare 
 

de încărcare 12 STU, în valoare totală 
de 710 mii lei. 
Aceste aparate sunt necesare pentru 
efectuarea sterilizării la parametrii 
optimi în cadrul Sterilizarii,  cu cele 
trei puncte de lucru. 
Aparatura existentă este învechită, cu 
risc mare de defectare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, capitolul 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

29.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 

Se alocă suma de 950 mii lei 
pentru dotarea Spitalului Judetean 
Deva pentru aparatură de 
radiologie/sectia pneumologie 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

la 
spitale 
II Credite bugetare 
 

30.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 1.900 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Spitalul Municipal Turda a unui 
aparat de tip RMN. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

31.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 

Se alocă suma de 1.900 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Spitalul Judetean Deva a unui 
aparat de tip RMN. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

II Credite bugetare 
32.  Legea bugetului de stat pe anul 

2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 2.850 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Spitalul Judetean Deva a unui 
aparat de tip CT. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

33.  Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 
 

Se alocă suma de 950 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Institutul Inimii din Cluj a unui 
incubator specializat pentru copiii 
cu malformatii cardiace. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

34.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 

Se alocă suma de 4.750 mii lei 
Spitalului Municipal Petrosani 
pentru continuarea lucrărilor de 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 11 - Transferuri 
pentru reparatii capitale la 
spitale 
II Credite bugetare 

extindere si finalizarea noului 
corp de clădire. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

35.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 190 mii lei 
Spitalului Municipal Vulcan 
pentru achizitionarea unui ecograf 
portabil. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

36.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Institutul National de Boli 
Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" 
a unui aparat de tip RMN. 
II Credite bugetare 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Programul National de Dezvoltare 
Locală 

37.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se mai alocă suma de 950 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Institutul National de Boli 
Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" 
a 10 paturi de terapie intensivă cu 
o capacitate cuprinsă între 150 si 
200 kg. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

38.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 

Se alocă suma de 4.600 mii de lei 
Spitalului Clinic de Urgentă 
"Bagdasar-Arseni" pentru 
achizitionarea unui computer 
tomograf. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

spitale 
II Credite bugetare 

39.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 7.800 mii lei 
Spitalului Clinic de Urgentă 
"Bagdasar-Arseni" pentru 
achizitionarea unui sistem de 
neuronavigatie avansat, cu sistem 
de vizualizare si comandă pe/în 
perete, cu configuratie completă, 
inclusiv microscop operator. 
II Credite bugetare 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

40.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 11 - Transferuri 
pentru reparatii capitale la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 71.300 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
extinderea blocului operator. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
II Credite bugetare 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

41.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 

Se alocă suma de 240 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 6 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

aparate de ventilatie mecanică. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

42.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 
 

Se alocă suma de 344 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea a 4 aparate de 
anestezie pentru sectia Anestezie 
Terapie-Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

43.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 

Se alocă suma de 750 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea a două aparate de 
anestezie de înaltă performantă 
pentru sectia Anestezie Terapie-

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

44.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 44 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea unui aparat EKG 
pentru sectia Anestezie Terapie-
Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

45.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 

Se alocă suma de 102 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea unui ecograf 
portabil pentru sectia Anestezie 
Terapie-Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

46.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 850 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea a 6 paturi speciale 
de terapie intensivă cu statie 
centrală de monitorizare cu 
minimum 8 monitoare pentru 
sectia Anestezie Terapie-Intensivă 
2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

47.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 182 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionaea a 50 de injectomate 
pentru sectia Anestezie Terapie-
Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

48.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 

Se alocă 160 mii lei Spitalului 
Colentina pentru achizitionarea a 
opt monitoare pentru functii vitale 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

pentru sectia Anestezie Terapie-
Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

49.  Ministerul Sanatatii - se 
creditează (Capitol 6600, 
Grupa 51, TITLUL VI  
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE) 
 

Suplimentarea fondurilor pentru 
Direcţia de Sănătate Publică – 
până la 500 000 de euro, în 
vederea realizării de studii 
epidemiologice asociate 
benzenului şi toluenului - 
PRAHOVA  
 
Autor: Deputat Dan Rădulescu, 
Uniunea Salvaţi România 

MOTIVAŢIE:  
Date fiind datele alarmante din ultima 
perioadă, privind poluarea cu benzen 
şi toluen în Ploieşti şi împrejurimi, 
este imperativă realizarea de studii 
epidemiologice descriptive sau 
analitice, care să permită stabilirea 
raportului dintre morbiditatea şi 
mortalitatea specifice bolilor asociate 
poluării aerului cu benzen şi emisiile 
ridicate din ultima perioadă. 
SURSA DE FINANŢARE:  

1. Anexa Autoritatea Electorală 
Permanentă - Capitolul 54.01 
„Alte servicii publice generale” 
Grupa 59, TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articol 3 
Finanţarea Partidelor politice, 
Credite bugetare 

2. Secretariatul General al 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Guvernului - Capitol Autoritati 
publice si actiuni externe - 
gROwth - Contul individual de 
economii Junior Centenar 

 
50.  Anexa 3/26 

Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Alocarea a 3.318 mii lei pentru 
investiţii la Institutul Regional de 
Oncologie Iaşi 
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

1. Modernizare  secţie ATI pentru 
asigurarea asistenţei medicale de 
specialitate în condiţii de siguranţă. 
Cele două rezerve ATI de tip izolator 
sunt necesare pentru izolarea 
pacientilor critici neutropenici fără 
infecţie suspectată sau dovedită. – 720 
mii lei 
 
2. Reparaţii capitale pentru două din 
clădirile aflate în str. G-ral Henri 
Mathias Berthelot nr. 2 pentru 
amenajarea unui compartiment de 
îngrijiri paliative - 2.598 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii,  
Cap 5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparaţii capitale la 
spitale 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

51.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Alocarea a 2.500.000 mii lei 
pentru construcţia Spitalului 
Regional de Urgenţă Iaşi şi 
investiţiile aferente 
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Acest proiect este important pentru 
întreaga zonă a Moldovei. 
 
Din suma totală, 1.350.000 mii lei sunt 
necesari pentru construcţia spitalului; 
250.000 mii lei sunt necesari pentru 
refuncţionalizarea Spitalului „Sf. 
Spiridon” Iaşi şi 150.000 mii lei sunt 
necesari pentru străzi şi utilităţi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii,  
Cap 5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

52.  Anexa 3/26 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 
11 Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale 

Alocarea a 55.040 mii lei pentru 
renovări la Spitalul Clinic „Dr. 
C. I. Parhon” Iaşi 
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Suma este necesară pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiţii: 
„Reabilitare, modernizare Secţie 
Clinică A.T.I. şi Bloc Operator pentru 
Transplant Renal” = 097 mii lei; 
Extindere clădire Ambulatoriu Clinic 
= 093 mii lei; 
Reabilitare termică şi eficientizare 
energetică clădire nouă C2 = 739 mii 
lei; 
Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate (Litotriptor, aparat 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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(numai pentru comisii) 

radiologic mobil în brat C, Computer 
tomograf, aparat de ventilaţie, aparat 
dializă, ecograf, aparatură laborator 
diagnostic rapid etc) = 111 mii lei. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii,  
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparaţii capitale la 
spitale  
 

53.  Anexa 3/26 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 
11 Transferuri pentru reparaţii 
capitale la spitale 

Alocarea a 5.820 mii lei pentru 
renovări la Spitalul Clinic de 
Recuperare Iaşi 
  
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Suma este necesară pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiţii: 
Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate (echipament 
radiologic digital cu coloană port tub 
motorizată şi prindere în tavan, staţie 
şi server PACS, video Head Impuse 
Test, sistem videoninstagmograf, 
sisteme potenţiale evocate auditive şi 
vestibulare, audiometru digital etc.); 
Reabilitare staţie de preepurare ape 
uzate sulfuroase a spitalului; Reparaţii 
capitale – modernizări. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii,  
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparaţii capitale la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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spitale  
54.  Cod Obiectiv 3  

 
Anexa 3 / 26 / 29 
 
6601510212   Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la spitale 

1.500 mii lei 
 

Autor: Cristian Seidler - Grupurile 
parlamentare USR 

Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie şi 
Arsuri se află în administrarea 
Primăriei Sectorului 1 şi îşi desfăşoară 
activitatea într-o clădire improprie 
structural activităţii medicale în 
această specializare. Conform HCL 
140/2016, Primăria Sectorului 1 va 
solicita cofinanţare Ministerului 
Sănătăţii pentru realizarea unui studiu 
de fezabilitate privind realizarea unei 
noi clădiri, care să găzduiască în 
integralitate Spitalul Clinic de 
Chirurgie Plastică, Reparatorie 
şi Arsuri. 
Pentru ca Primăria Sectorului 1 să 
poată solicita această cofinanţare 
Ministerului Sănătăţii, e necesar să 
existe credit bugetar alocat în acest 
sens. Solicităm suplimentarea 
sumelor alocate în Anexa 3 / 26 / 29 
la 6601510212   Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale, cu 
1.000 mii lei, de la 500 mii lei la 1.500 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile se scad 
de la Ministerul dezvoltării regionale 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Articol din 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

şi administraţiei publice, capitolul 
Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală. 

55.  Anexa3/26 Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru construcţia unui 
centru destinat persoanelor 
victime ale violenţei în familie - 
Mun. Bârlad, jud. Vaslui 
 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 
Grupurile parlamentare USR 

O dată la 30 de secunde o femeie este 
bătută în România. Sigur nu doar 
femeile pot fi victime ale violenţei 
domestice, dar de orice gen şi vârstă 
aceste persoane au nevoie de adăpost 
pentru a se feri de agresorii lor. Dacă 
nu intervenim traumele pot rămâne 
adânci şi irecuperabile. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile se scad 
de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanţarea 
partidelor politice. 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

56.  Anexa3/26 Se propune alocarea a 15.000 mii 
lei pentru construirea unor case de 
serviciu pentru medici, cadre 
didactice şi poliţişti în mediul 
rural în judeţul Vaslui. 
 

Satele României se depopulează şi 
îmbătrănesc. Avem nevoie să cream 
condiţii pentru ca tinerii să meargă şi 
să se stabilească în mediul rural şi să 
dea o şansă tinerilor rămaşi în zonă la 
o sănătate şi educaţie mai bună. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 
Grupurile parlamentare USR 

Asigurarea unui spaţiu locativ ar putea 
fi o motivaţie bună să se stabilească 
chiar şi în mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile se scad 
de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanţarea 
partidelor politice. 

57.  Anexa 3/26 Ministerul 
Sănătăţii 
 
6601 Sănătate 
51 TITLUL VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
02 Transferuri de capital 
12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale 
Propuneri 2019....24.000 mii 
lei 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2019 a următorului obiectiv de 
investiţii: 
 
Construire corp clădire vestiare 
personal la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, 
jud. Mureş 
 
Propuneri 2019...8.000 mii lei 
Autori: 
Vass Levente, Csép Éva-Andrea, 
Biró Zsolt-István, Erdei D. István, 
deputaţi UDMR 
László Attila, Antal István-Loránt, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Construcţia - clădire servind ca vestiar 
şi spaţii interioare pentru cei 2100 de 
angajaţi - va răspunde tuturor 
normelor în vigoare de securitate 
sanitară şi de prevenire a răspândirii 
infecţiilor în cadrul unităţii sanitare. 
Lipsa acestui spaţiu împiedică în 
prezent crearea circuitelor corecte, 
conforme normelor internaţionale în 
ceea ce priveşte siguranţa pacienţilor, 
a personalului medical şi auxiliar şi ale 
familiilor acestora. 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanţare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiţii în 
suma alocată prin buget. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

58.  Anexa nr.3/26 - Ministerul Se alocă suma de 13.077.548 lei Motivare:  În cadrul Spitalului Amendament respins cu majoritate 
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Sănătăţii pentru construirea unui corp de 
clădire pentru unitatea de 
primiri urgenţe în cadrul 
Spitalului Municipal de Urgenţă 
Paşcani. 

Autori: 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru-Adrian 

Pănescu 
Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
 

Municipal de Urgenţe funcţionează un 
Compartiment de primiri urgenţe, care 
beneficiază de o cameră de gardă 
extinsă la dimensiunea unui cabinet 
medical şi trei rezerve pentru 
stabilizare, insuficiente pentru tratarea 
tuturor urgenţelor majore sau cu risc 
vital. În anul 2018, au solicitat şi 
primit asistenţă medicală în 
Compartimentul primiri urgenţe  peste 
70.000 de pacienţi.  Din aceste motive 
este necesară construirea unui corp de 
clădire pentru unitatea de primiri 
urgenţe pentru care este necesară 
alocarea sumei de 13.077.548 lei, care 
include proiectarea, execuţia şi dotarea 
cu aparatură medicală necesară 
conform studiului de fezabilitate depus 
la Ministerul Sănătăţii. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute 
în Anexa 3/26 Ministerul Sănătăţii. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

de voturi. 

59.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&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=72&cam=2&leg=2016
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“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

comuna Ardusat, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 
 

60.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ariniş, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

61.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Asuaju de Sus, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

62.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băiţa de sub Codru, 
judeţul Maramureş. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

63.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băiuţ, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

64.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bârsana, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

65.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băseşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Senator independent 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

66.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, comuna 
Bocicoiu Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

67.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogdan Vodă, judeţul 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

administraţiei publice” Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

68.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boiu Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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(autor, apartenenţă politică) 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

69.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Botiza, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

70.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Budeşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

71.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Călineşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

 

72.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Câmpulung la Tisa, 
judeţul Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

73.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cerneşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

74.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cicârlău, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

75.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coaş, judeţul Maramureş. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

76.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coltău, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
77.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Copalnic-Mănăştur, 
judeţul Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

78.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coroieni, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

79.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cupşeni, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

80.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Deseşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

81.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăviţa, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

82.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fărcaşa, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

83.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gârdani, judeţul 
Maramureş. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

84.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Giuleşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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85.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Groşi, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

86.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Groşii Ţibleşului, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Senator independent 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

87.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ieud, judeţul Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

88.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lăpuş, judeţul 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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administraţiei publice” Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

89.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Leordina, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

90.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mireşu Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

91.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moisei, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

92.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Oarţa de Jos, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

93.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ocna Şugatag, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

94.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ocneşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

95.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Petrova, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

96.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poienile de sub Munte, 
judeţul Maramureş. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

97.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poienile Izei, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Titlul III  "Dobânzi”. 
98.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Recea, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

99.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Remetea Chioarului, 
judeţul Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

100.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Remeţi, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

101.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Repedea, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

102.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rona de Jos, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

103.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rona de Sus, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

104.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rozavlea, judeţul 
Maramureş. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
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Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

105.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ruscova, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

106.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Săcălăşeni, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

107.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Săcel, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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crt. 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Senator independent 
 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

108.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sălsig, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

109.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

comuna Săpânţa, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

110.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sarasău, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

111.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Satulung, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

112.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şieu, judeţul Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

113.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şişeşti, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

114.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul  Motivaţia amendamentului: Amendament respins cu majoritate 
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Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Strâmtura, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

de voturi. 

115.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suciu de Sus, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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 Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

116.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vadu Izei, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

117.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Chioarului, judeţul 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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administraţiei publice” Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

118.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vima Mică, judeţul 
Maramureş. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiţă Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

119.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
1.750 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii 
”Înlocuire instalaţie electrică în 
Secţia de pneumologie/TBC, 
osteoarticular – Spitalul judeţean 
Constanţa.” 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

120.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
5.000 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii 
”Construirea unei secţii 
suplimentare cu 60 de paturi în 
cadrul Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie Constanţa”.  
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
În prezent, Spitalului Clinic de 
Pneumoftiziologie Constanţa are un 
număr insuficient de paturi. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

121.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului: Amendament respins cu majoritate 
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5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
15.000 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii 
”Construirea unui Spital de 
Oncologie în Constanţa”  
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

În prezent, judeţul Constanţa nu are un 
spital destinat tratării cazurilor 
oncologice, ci doar o secţie cu 25 de 
paturi în cadrul Spitalului Judeţean 
care nu face faţă numărului mare de 
pacienţi cu boli oncologice din judeţ. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

de voturi. 

122.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
15.000 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii 
”Construirea unui Spital Materno-
Infantil în Constanţa”.  
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
În prezent, judeţul Constanţa nu are un 
spital destinat tratării copiilor şi nici 
maternitate separată de Spitalul 
Judeţean Constanţa. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

123.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
15.000 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii 
”Construirea unui Spital de 
psihiatrie pentru adulţi şi copii şi a 
unei secţii de recuperare a 
consumatorilor de narcotice prin 
renovarea clădirii părăsite a 

Motivaţia amendamentului: 
Actualul spital de psihiatrie din 
Constanţa funcţionează într-o clădire 
improprie, este destinate exlusiv 
adulţilor şi nu are un număr sufficient 
de paturi. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea fondului de rezervă al 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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fostului spital de boli dermato- 
venerice din Agigea”.  
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Guvernului. 

124.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
2.695 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii  ”Spital 
Clinic de balneologie Eforie, 
judeţul Constanţa”. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Clădirile sunt vechi, nereabilitate de 
foarte mult 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. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

125.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
2.475 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii  ”Centru 
ambulatoriu la Policlinica Eforie 
Nord, renovarea cabinetelor 
medicale şi dotarea cu cel putin 
doua ambulanţe cu aparatură 

Motivaţia amendamentului: 
Fiind staţiune turistică şi având peste 
10.000 de locuitori, în localitatea 
Eforie se impune existenţa asistenţei şi 
serviciilor medicale în permanenţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Sănătăţii 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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performantă. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

– Resurse generale. 

126.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
585 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii  
”Amenajare şi dotare dispensar în 
satul Siminoc şi achiziţionare 
ambulanţă în oraşul Murfatlar. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

127.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
15.000 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii  
”Renovare şi dotare Spital 
Municipal Mangalia. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Guvernului. 
128.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 

5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
1.800 mii lei, necesară realizării 
obiectivului de investiţii  
”Reabilitare, modernizare şi 
dotare centru ambulatoriu. 
 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

129.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna 23 August, judeţul 
Constanţa. 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

130.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Adamclisi, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

131.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Agigea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

132.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Albeşti, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

133.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului: Amendament respins cu majoritate 
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5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aliman, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

de voturi. 

134.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Amzacea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

135.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bărăganu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

136.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Castelu, judeţul 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

137.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cerchezu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

138.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chirnogeni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

139.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciobanu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

140.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciorcârlia, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

141.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cobadin, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

142.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cogealac, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

143.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Comana, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

144.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Corbu, judeţul Constanţa. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

145.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Costineşti, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
146.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 

5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Crucea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

147.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cumpăna, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

148.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cuza Vodă, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

149.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Deleni, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

150.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dobromir, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

151.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăveni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

152.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântânele, judeţul 
Constanţa. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

153.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gârliciu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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154.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ghindăreşti, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

155.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grădina, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

156.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horia, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

157.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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administraţiei publice” comuna Independenţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

158.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ion Corvin, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

159.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Istria, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

160.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Limanu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

161.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lipniţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

162.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului: Amendament respins cu majoritate 



1556 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lumina, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

de voturi. 

163.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mereni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

164.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mihai Viteazu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

165.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mihail Kogălniceanu, 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

166.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mircea Vodă, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

167.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nicolae Bălcescu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

168.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Oltina, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

169.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ostrov, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

170.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 



1561 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pantelimon, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

171.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pecineaga, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

172.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Peştera, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

173.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poarta Albă, judeţul 
Constanţa. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

174.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rasova, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
175.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 

5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Săcele, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

176.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Saligny, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

177.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Saraiu, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

178.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Seimeni, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

179.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Siliştea, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

180.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Târguşor, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

181.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Topalu, judeţul 
Constanţa. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

182.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Topraisar, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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183.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tortoman, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

184.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tuzla, judeţul Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

185.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valul lui Traian, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

186.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 



1571 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

administraţiei publice” comuna Vulturu, judeţul 
Constanţa. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

187.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
55.040 mii lei, necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului Clinic ‘’Dr. C. I. 
Parhon’’, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Este unul din marile spitale din 
Municipiul laşi, asigurând servicii 
medicale de cea mai înaltă calitate 
pentru întreaga zonă a Moldovei. În 
structura Spitalului Clinic ,,Dr. C. I. 
Parhon” funcţionează următoarele 
clinici şi compartimente medicale: 
Clinica Nefrologie, Clinica de 
Urologie şi Transplant Renal, Staţia de 
Dializă, Clinica de Geriatrie şi 
Medicină Internă, Secţia ATI şi 
ambulatoriile de specialitate. 
Necesarul de finanţare pentru Spitalul 
Clinic ,,Dr. C. I. Parhon” Iaşi este în 
cuantum de 55.040 mii lei, pentru 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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realizarea următoarelor obiective de 
investiţii:  
- ‘’Reabilitare, modernizare Secţie 
Clinică A.T.I. şi Bloc Operator pentru 
Transplant Renal” = 14.097 mii lei; 
 - Extindere clădire Ambulatoriu 
Clinic = 18.093 mii lei;  
- Reabilitare termică şi eficientizare 
energetică clădire nouă C2 = 4.739 mii 
lei;  
- Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate (Litotriptor, aparat 
radiologic mobil în brat C, Computer 
tomograf, aparat de ventilaţie, aparat 
dializă, ecograf, aparatură laborator 
diagnostic rapid etc) = 18.111 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

188.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
5.820 mii lei, necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului Clinic de Recuperare  
,judeţul Iaşi 
 
Autor:  

Acest spital funcţionează ca prestator 
de servicii medicale spitaliceşti în 
domeniul ortopediei, reumatologiei, 
balneologiei, recuperare cardio-
pulmonară, recuperare neurologică, 
medicina muncii, recuperare 
neuromotorie şi ORL. În Spitalul 
Clinic de Recuperare Iaşi sunt internaţi 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

atât pacienţi din judetul laşi, cât şi 
pacienţi din celelalte judeţe ale zonei 
Moldovei. 
Necesarul de finanţare pentru Spitalul 
Clinic de Recuperare Iaşi este în 
cuantum de 5.820 mii lei, pentru 
realizarea următoarelor obiective de 
investiţii: 
- Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate (echipament 
radiologic digital cu coloană port tub 
motorizată şi prindere în tavan, staţie 
şi server PACS, video Head Impuse 
Test, sistem videonistagmograf, 
sisteme potenţiale evocate auditive şi 
vestibulare, audiometru digital etc.) = 
2.220 mii lei; 
- Reabilitare staţie de preepurare ape 
uzate sulfuroase a spitalului; 
- Reparaţii capitale - modernizări = 
3.600 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

189.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
10.000 mii lei, necesară pentru 

Institutul de Boli Cardiovasculare - 
IBCV ,,Prof. Dr. George I. M. 
Georgescu” din Iaşi asigură servicii 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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reabilitarea şi modernizarea 
Institutul de Boli Cardiovasculare 
- IBCV ,,Prof. Dr. George I. M. 
Georgescu”, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

medicale pentru întreaga regiune a 
Moldovei, fiind singurul centru 
european la care sunt arondaţi 
aproximativ 5,5 milioane de oameni. 
Necesarul de finantare pentru anul 
2019 pentru finalizarea lucrărilor 
demarate la Institutul de Boli 
Cardiovasculare - IBCV ,,Prof. Dr. 
George I. M. Georgescu” din Iaşi este 
în cuantum de 10.000 mii lei. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

190.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Alexandru Ioan Cuza, 
judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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191.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

192.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aroneanu, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

193.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aroneanu, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

194.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Balş, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

195.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

196.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bârnova, judeţul Iaşi 
 
Autor:  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

197.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Belceşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

198.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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comuna Bivolari, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

199.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brăeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

200.  Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Amendament respins cu majoritate 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Butea, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

de voturi. 

201.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 



1581 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

dispoziţia Guvernului 
 

202.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciohorăni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

203.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

204.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciurea, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

205.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coarnele Caprei, judeţul 
Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP “Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

206.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Comarna, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

207.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Costeşti, judeţul Iaşi 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

208.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Costuleni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

209.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cotnari, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

210.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cozmeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

211.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cristeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

212.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cucuteni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

213.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dagâţa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

214.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Deleni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

215.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dobrovăţ, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

216.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dolheşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

217.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi. 

218.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Amendament respins cu majoritate 
de voturi.  
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comuna Dumeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

219.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Erbiceni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

220.  Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântânele, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

221.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Focuri, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Respins la vot 



1592 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

dispoziţia Guvernului 
 

222.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Golăieşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

223.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gorban, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 

Respins la vot 



1593 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

224.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grajduri, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

225.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gropniţa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 



1594 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

226.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grozeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

227.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Hălăuceşti, judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 



1595 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

228.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Hărmăneşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

229.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 



1596 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Heleşteni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

230.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Holboca, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Respins la vot 



1597 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

231.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horleşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

232.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ion Neculce, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Respins la vot 



1598 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

233.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ipatele, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

234.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lespezi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 

Respins la vot 



1599 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

235.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Leţcani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

236.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lungani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 



1600 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

237.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mădârjac, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

238.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 



1601 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comuna Mirceşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

239.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mironeasa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

240.  Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Respins la vot 



1602 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Miroslava, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

241.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

dispoziţia Guvernului 
 

242.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mogoşeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

243.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mogoşeşti - Siret, judeţul 
Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

244.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moşna, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

245.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moţca, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

246.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Movileni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

247.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Oţeleni, judeţul Iaşi 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

248.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Plugari, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

249.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Popeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

250.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Popricani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
251.  Anexa nr.3/26  

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Prisăcani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

252.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Probota, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

253.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Răchiteni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

254.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Răducăneni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

255.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rediu, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

256.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Româneşti, judeţul Iaşi 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

257.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Roşcani, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

258.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

259.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Scânteia, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 



1613 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

260.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

261.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

262.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sineşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

263.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sireţel, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 

Respins la vot 



1615 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

264.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Stolniceni Prăjescu, 
judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

265.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Strunga, judeţul Iaşi 
 
Autor:  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

266.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şcheia, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

267.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comuna Şipote, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

268.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tansa, judeţul Iaşi 
 
Autor: 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

269.  Anexa nr.3/26  Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

270.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Todireşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

dispoziţia Guvernului 
 

271.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tomeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

272.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Trifeşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

273.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţibana, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

274.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

275.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

276.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţuţora, judeţul Iaşi 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

277.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ungheni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

278.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Lupului, judeţul 
Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

279.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

280.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vânători, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

281.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Victoria, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

282.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vlădeni, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 
punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins la vot 

283.  Anexa nr.3/26  
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unui ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Voineşti, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

punctul 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

284.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare 
Subproiectul d. Construirea 
Spitalelor Regionale de 
Urgenţă, inclusiv prin 
Programul Operaţional 
Regional : 8 spitale regionale 
şi 1 spital republican în 
Bucureşti. 

Se propune alocarea sumei de 
495.000 mii lei, sumă necesară 
pentru finanţarea unor lucrări de 
finalizare a constructiei Spitalului 
de pe Calea Torontalului, km 5 – 
Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara, judeţul Timiş.  
 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru Institutului Regional de 
Oncologie Timişoara. Majorarea 
sumei este necesară pentru demararea 
şi finalizarea lucrărilor de construcţie a  
de pe Calea Torontalului, km 5. 
Menţionăm faptul că Institutul 
Regional de Oncologie Timişoara 
reprezintă o investiţie la nivel 
regional, un proiect de o importanţă 
vitală atât pentru populaţia 
municipiului Timişoara, cât şi pentru 
populaţia din judeţele limitrofe.  
Sursa de finanţare:  
Prin diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice-ACŢIUNI GENERALE/Titlul 
III Dobânzi prin fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020. 
 

Respins la vot 

285.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune alocarea 1000 mii lei  
sumă necesară pentru finalizarea 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru finalizarea acestui obiectiv   ale 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
începute în anii precedenti 

lucrărilor de construcţie la  noul 
corp de clădire al Spitalului de 
Copii „Louis Ţurcanu”, 
municipiul Timişoara,judeţul 
Timiş 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

cărui lucrări au fost demarate din 2014 
nefiind finalizate nici până în prezent. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin diminuarea Fondului de rezervă 
al Guvernului României suplimentat în 
conformitate cu prevederile 
OUGnr.101/23.11.2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.999/ 
27.11.2018. 
 

286.  Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investitiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării şi modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
începute în anii precedenti 

Se propune alocarea 1700 mii lei  
sumă necesară pentru finalizarea 
modernizării spaţiilor şi dotarea 
cu echipamentele medicale  a 
Clinicii de Mari Arşi din  
municipiul Timişoara, judeţul 
Timiş 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Clinica de Mari Arşi din Timisoara stă 
din păcate în continuare cu porţile 
închise de mai bine de un an de zile. 
Totul pentru că din cauza tergiversării 
licitaţiei, rezervele clinicii nu au fost 
dotate până în prezent cu aparatura 
medicală necesară. 
Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere Clinicii de Mari Arşi 
din Timişoara cu echipamente 
medicale revine Ministerului Sănătăţii  
pentru dotarea cu aparatură a acestui 
important obiectiv. 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul de stat alocat Ministerului 
Sănătăţii, buget mărit cu 64,6% . 

Respins la vot 

287.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Beba Veche, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Masura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

288.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Becicherecu 
Mic, judeţul Timiş. 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

289.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Belinţ, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

290.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bethausen, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

291.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Biled, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

292.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Birda, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

293.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bârna, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 
294.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bogda, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

295.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Boldur, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

296.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Brestovăţ, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

297.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bucovăţ, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

 Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Respins la vot 

298.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cărpiniş, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

299.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cenad, 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

300.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Cenei, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

301.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Checea, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

302.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Chevereşu 
Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

303.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Comloşu 
Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 

Respins la vot 



1640 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

304.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Coşteiu, 
judeţul Timiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 

Respins la vot 
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lege/anexa/capitol/subcapitol
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

305.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Criciova, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

306.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Curtea, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

307.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Darova, 
judeţul Timiş. 
 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

308.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Denta, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

309.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dudeştii 
Noi, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Respins la vot 

310.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dudeştii 
Vechi, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

311.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dumbrava, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

312.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Dumbrăviţa, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 
313.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fibiş, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

314.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Fârdea, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

315.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ghilad, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

316.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ghiroda, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Respins la vot 

317.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ghizela, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

318.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Giera, 
judeţul Timiş. 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018– 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

319.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Giroc, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

320.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Giulvăz, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

321.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

administraţiei publice” administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Gottlob, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

322.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Iecea Mare, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

323.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Jamu Mare, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

324.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Jebel, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

Respins la vot 

325.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

tip C, pentru comuna Lenauheim, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

326.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Liebling, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

327.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Livezile, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

328.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Lovrin, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

329.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Margina, 
judeţul Timiş. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

330.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Maşloc, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

331.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Mănăştiur, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
  Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

332.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moraviţa, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

333.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Moşniţa 
Nouă, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul parlamentar PMP Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

334.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Nădrag, 
judeţul Timiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

335.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Niţchidorf, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

336.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ohaba 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Lungă, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

337.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Orţişoara, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

338.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Otelec, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

339.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Parţa, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

340.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pădureni, 
judeţul Timiş. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

341.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Peciu Nou, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

342.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Periam, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

343.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pesac, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

344.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pietroasa, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul parlamentar PMP Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

345.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Pişchia, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018– 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

346.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Racoviţa, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

347.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Remetea 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel  Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

348.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sacoşu 
Turcesc, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

349.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Saravale, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

350.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 



1674 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Satchinez, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

351.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Săcălaz, 
judeţul Timiş. 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

352.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Secaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

353.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sânandrei, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

354.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sânmihaiu 
Român, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

355.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Sânpetru 
Mare, judeţul Timiş. 
 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

356.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şag, judeţul 
Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

357.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Şandra, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea  
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

358.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Ştiuca, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

359.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Teremia 
Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul parlamentar PMP Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

360.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tomeşti, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

361.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tomnatic, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

362.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Topolovăţu 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Mare, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

363.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Tormac, 
judeţul Timiş. 
 
 
 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul parlamentar PMP 2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

364.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Traian Vuia, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018– 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

365.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Uivar, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

366.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Valcani, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

367.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Variaş, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 
368.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Victor Vlad 
Delamarina, judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

369.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Voiteg, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Măsura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

370.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Balinţ, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020,  
Măsura 3- Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

371.   
Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Banloc, 
judeţul Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Masura 3-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare. 

Respins la vot 

372.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Cap. 5001 
“Cheltuieli – Bugetul de stat”, 
Titlu 51 “Titlul VI – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Cap. 5001 “Cheltuieli 
– Bugetul de stat”, Titlu 51 “Titlul 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” cu suma 
de 470 mii lei, necesară 
achiziţionării unei  ambulanţe de 
tip C, pentru comuna Bara, judeţul 
Timiş. 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea 
Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP  

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de Guvernare PSD 2018 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii,  
Masura 3.-Dezvoltarea capacităţii de 
răspuns pentru Serviciile de 
Ambulanţă şi SMURD prin Programul 
Naţional de Dotare cu Ambulanţe. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr. 3/65/02, capitolul 5001 
"Cheltuieli - Buget de stat", Grupa 30, 
titlul III "Dobânzi", Credite bugetare.  

373.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Adâncata, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

374.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Arbore, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

375.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Baia, judeţul Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

376.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălăceana, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

377.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului cu suma de 470 mii 
lei, necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălcăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

378.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Berchişeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

379.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bilca, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

380.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogdăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

381.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boroaia, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

382.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bosanci, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

383.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Botoşana, judeţul 
Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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crt. 

Articol din 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

384.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Breaza, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
385.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brodina, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

386.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Buneşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

387.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Burla, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

388.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cacica, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

389.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Calafindeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

390.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Capu Câmpului, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

391.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cârlibaba, judeţul 
Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

392.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciocăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 
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393.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciprian Porumbescu, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

394.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Comăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

395.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cornu Luncii, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

396.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coşna, judeţul Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

397.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Crucea, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

398.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dărmăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

399.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dolheşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

400.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dorna-Arini, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

401.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

402.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dorneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 



1709 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

403.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăgoieşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

404.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăguşeni, judeţul 
Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

405.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăveni, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
406.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântâna Mare, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

407.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântânele, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

408.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Forăşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

409.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frătăuţii Noi, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

410.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frătăuţii Vechi, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

411.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frumosu, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

412.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fundu Moldovei, judeţul 
Suceava. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

413.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gălăneşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 
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414.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grămeşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

415.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Grăniceşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

416.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Hănţeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

Respins la vot 

417.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

comuna Hârtop, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”.  

418.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horodnic de Jos, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

419.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horodnic de Sus, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

420.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Horodniceni, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

421.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iacobeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

422.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului: Respins la vot 
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Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

423.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ilişeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Respins la vot 



1722 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

424.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ipoteşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

425.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Izvoarele Sucevei, judeţul 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice” Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

426.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Marginea, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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de finanţare 
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(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

427.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mălini, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

428.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mănăstirea Humorului, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

429.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mitocu Dragomirnei, 
judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

430.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moara, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

431.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moldova-Suliţa, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

432.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moldoviţa, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

433.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Muşeniţa, judeţul 
Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

434.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ostra, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
435.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Panaci, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

436.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păltinoasa, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

437.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pătrăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

438.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pârteştii de Jos, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

439.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poiana Stampei, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

440.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poieni-Solca, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

441.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pojorâta, judeţul Suceava. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

442.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Preuteşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 
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443.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Putna, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

444.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rădăşeni, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

445.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Râşca, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

446.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sadova, judeţul Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

447.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Satu Mare, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

448.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Siminicea, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

449.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Slatina, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

450.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Straja, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

451.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Stroieşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

452.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Stulpicani, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

453.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suceviţa, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

454.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şaru Dornei, judeţul 
Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

455.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Scheia, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
456.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şerbăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

457.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Todireşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

458.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Udeşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

459.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ulma, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

460.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vadu Moldovei, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

461.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Moldovei, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

462.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vama, judeţul Suceava. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

463.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vatra Moldoviţei, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 
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464.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vereşti, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

465.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vicovu de Jos, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

466.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Voitinel, judeţul Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

467.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Volovăţ, judeţul Suceava. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

468.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vultureşti, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

469.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Zamostea, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

470.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Zvoriştea, judeţul 
Suceava. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

471.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Adunaţi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

472.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Albeşti-Paleologu, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

473.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aluniş, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

474.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Apostolache, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

475.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ariceştii Rahtivani, 
judeţul Prahova. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

476.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ariceştii Zeletin, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
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477.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Baba Ana, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

478.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Balta Doamnei, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

479.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălţeşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

480.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băneşti, judeţul Prahova. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

481.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bărcăneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

482.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bătrâni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

483.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Berceni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

484.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bertea, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

485.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Blejoi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

486.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii la Anexa 
nr.3/26/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI “Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice” cu suma de 470 mii lei, 
necesară achiziţionării unei 
ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boldeşti-Grădiştea, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

487.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul   
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brazi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

488.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brebu, judeţul Prahova. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

489.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul   
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bucov, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 

Respins la vot 
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30, Titlul III  „Dobânzi”. 
490.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul   
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Călugăreni, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

491.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul   
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cărbuneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 



1764 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

492.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ceptura, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

493.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ceraşu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

494.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chiojdeanca, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 
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/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

495.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciorani, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

496.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cocorăştii Mislii, judeţul 
Prahova. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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(numai pentru comisii) 

Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

497.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cocorăştii Colţ, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 
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498.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Colceag, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

499.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cornu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

500.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cosminele, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

501.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

comuna Drăgăneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

502.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drajna, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

503.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrava, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

504.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumbrăveşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

505.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Filipeştii de Pădure, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

506.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul  Motivaţia amendamentului: Respins la vot 



1773 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Filipeştii de Târg, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

507.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fântânele, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

508.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Floreşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

509.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fulga, judeţul Prahova. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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de finanţare 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

510.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gherghiţa, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

511.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gorgota, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

512.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gornet, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Nr.  
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de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

513.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gornet-Cricov, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

514.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gura Vadului, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

515.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gura Vitioarei, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

516.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iordăcheanu, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

517.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Izvoarele, judeţul 
Prahova. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

518.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jugureni, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 

Respins la vot 
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30, Titlul III  „Dobânzi”. 
519.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lapoş, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

520.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lipăneşti, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

521.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măgurele, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

522.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 



1783 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măgureni, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

523.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măneciu, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

524.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măneşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

525.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Olari, judeţul Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

526.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păcureţi, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 
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527.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Păuleşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

528.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Plopu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

529.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Podenii Noi, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

530.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 

Respins la vot 
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“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

comuna Poiana Câmpina, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

531.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poienarii Burchii, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

532.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poseşti, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

533.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Predeal-Sărari, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 

Respins la vot 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

534.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Proviţa de Jos, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

535.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul Se suplimentează bugetul  Motivaţia amendamentului: Respins la vot 
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Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Puchenii Mari, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

536.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Râfov, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

537.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Salcia, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

538.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sălciile, judeţul Prahova. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

539.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Scorţeni, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

540.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Secăria, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

541.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sângeru, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

542.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şirna, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

543.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şoimari, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

544.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şotrile, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

545.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Starchiojd, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

546.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ştefeşti, judeţul Prahova. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

547.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Surani, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 

Respins la vot 
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30, Titlul III  „Dobânzi”. 
548.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Talea, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

549.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tătaru, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

550.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Teişani, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

551.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 



1801 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Telega, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

552.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tinosu, judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

553.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Târgşoru Vechi, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

554.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tomşani, judeţul 
Prahova. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

555.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vadu Săpat, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 
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556.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Călugărească, 
judeţul Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

557.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Doftanei, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

558.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vărbilău, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

Respins la vot 

559.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vâlcăneşti, judeţul 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice” Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

560.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Proviţa de Sus, judeţul 
Prahova. 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III  „Dobânzi”. 

561.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Alocarea sumei de 20.000 mii de 
lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii „Construcţie clădire 
nouă pentru Spitalul Orăşenesc 
Busteni” in anul 2019, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării. 
 
Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina 
Grupul PMP 

Construcţia unui spital nou, cu 
caracter general şi de urgenţă în 
Busteni  este o necesitate stringentă, 
având în vedere faptul că, în orasul 
Busteni nu exista niciun centru 
medical. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Respins la vot 

562.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Capitolul 6. Politica in 
domeniul investiţiilor  
Proiectul 1. Finanţarea 
dezvoltării si modernizarea 
infrastructurii sanitare, 
Subproiectul a. Finalizarea 
obiectivelor de investiţii 
începute in anii precedenţi 

Alocarea sumei de 112.500 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii "Studiu de fezabilitate si 
construcţie Spital de Pediatrie 
Ploieşti" in anul 2019, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării.                                                        
 
Autor:                                     
Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Condiţiile de tratament pentru copiii 
din Prahova sunt actualmente 
improprii. Secţiile de pediatrie de la 
spitalele din judeţ înregistrează un 
deficit de număr de paturi, şi nu 
întrunesc condiţiile de igienă cerute de 
un act medical de calitate.   
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea resurselor în cadrul 
Ministerului Sănătăţii 
 
 
 

Respins la vot 
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563.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Alocarea sumei de 10.734 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii, Laborator Radioterapie 
cu Energii Inalte” in anul 2019, 
precum si introducerea creditelor 
de angajament necesare 
contractarii  lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina 
Grupul PMP 

Acest obiectiv este imperios necesar 
avand in vedere  ca Spitalul Municipal 
Ploiesti nu face fata nevoiei de servicii 
medicale  necesare bolnavilor de 
cancer, fiind singurul spital din judetul 
Prahova. 

Respins la vot 

564.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălăbăneşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
565.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

566.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băleni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

567.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băneasa, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

568.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Barcea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

569.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bereşti-Meria , judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

570.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

571.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Braniştea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

572.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Buciumeni, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 
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573.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cavadineşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

574.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Certeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

575.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Corni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

576.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Corod, judeţul Galaţi. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

577.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

578.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Costache Negri, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

579.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cuca, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

580.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cudalbi, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

581.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cuza Vodă, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

582.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăgăneşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

583.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

584.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fârtăneşti, judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

585.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Folteşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
586.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

587.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fundeni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

588.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

589.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gohor, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

590.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Griviţa, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

591.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Independenţa, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

592.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iveşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

593.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jorăşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 
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594.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lieşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

595.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măstăcani, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

596.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Matca, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

597.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Movileni, judeţul Galaţi. 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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administraţiei publice”  
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

598.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Munteni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

599.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nămoloasa, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

600.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Negrileşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

601.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

602.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Oancea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

603.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pechea, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

604.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Piscu, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

605.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poiana, judeţul Galaţi. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 

Respins la vot 
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Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

606.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Priponeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 

Respins la vot 
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Titlul III  "Dobânzi”. 
607.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rădeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

608.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rediu, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

609.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Scânteieşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

610.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 

Respins la vot 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Schela, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

611.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şenderni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

612.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Slobozia Conachi, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

613.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Smârdan, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 

Respins la vot 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

614.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Smulţi, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

615.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suceveni, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

616.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suhurlui, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

617.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţepu, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

618.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tudor Vladimirescu, 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

administraţiei publice” judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

619.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 
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crt. 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

620.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Umbrăreşti, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

621.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Mărului, judeţul 
Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 

Respins la vot 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupul PMP de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

622.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vânători, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

Respins la vot 

623.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 

Respins la vot 
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“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comunaVârlezi, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

624.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Bugetul de stat”, 
Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se suplimentează bugetul  
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei  ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi. 
 
Autor: 
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Dotarea localităţilor cu ambulanţe, în 
vederea asigurării transportului 
pacienţilor în condiţii optime la 
unităţile medicale. Având în vedere 
răspândirea geografică a localităţilor şi 
densitatea populaţiei, prin program se 
va asigura prezenţa unei ambulanţe în 
fiecare comună, conform Programului 
de guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Motivaţia admiterii/respingerii 
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Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  - Buget de stat", Grupa 30, 
Titlul III  "Dobânzi”. 

625.  Anexa nr.3/26/02, Capitolul 
5001 “Cheltuieli  – Buget de 
stat”, Grupa 51, Titlul VI 
“Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Albeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

626.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Albe%C8%99ti,_Vaslui
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unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

comuna Alexandru Vlahuţă, 
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, grupa 30 
Titlul III “Dobânzi”. 
 

627.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Arsura, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Alexandru_Vlahu%C8%9B%C4%83,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Arsura,_Vaslui
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, grupa 30 
Titlul III “Dobânzi”. 

628.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băcani,judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

629.  Anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului:  Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83cani,_Vaslui
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Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Băceşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 
 

630.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bălteni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83ce%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83lteni,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

631.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Banca, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Banca,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

632.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Berezeni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

633.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Blăgeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale. Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berezeni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bl%C4%83ge%C8%99ti,_Vaslui
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

634.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogdana, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogdana,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

635.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogdăneşti, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

636.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bogdăniţa, judeţul 
Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ni%C8%9Ba,_Vaslui
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
 

 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

637.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Boţeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bo%C8%9Be%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

638.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Buneşti-Avereşti, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

639.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti-Avere%C8%99ti,_Vaslui
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unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

comuna Ciocani, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 
 

640.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Codăeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciocani,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cod%C4%83e%C8%99ti,_Vaslui
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“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

641.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Coroieşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

642.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coroie%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Costeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

643.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Coste%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cozme%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

644.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Creţeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cre%C8%9Be%C8%99ti,_Vaslui


1860 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

645.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dăneşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

646.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Deleni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_D%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Deleni,_Vaslui


1861 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

647.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Deleşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dele%C8%99ti,_Vaslui


1862 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

648.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dimitrie Cantemir,  
judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

649.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dodeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dimitrie_Cantemir,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dode%C8%99ti,_Vaslui
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Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

650.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dragomireşti, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dragomire%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

651.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Drânceni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

652.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Duda-Epureni, judeţul 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C3%A2nceni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Duda-Epureni,_Vaslui


1865 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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publice” 
 
 

Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

653.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dumeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dume%C8%99ti,_Vaslui
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/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

654.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Epureni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

655.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Epureni,_Vaslui
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unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

comuna Fălciu, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

656.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fereşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C4%83lciu,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fere%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 
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Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

657.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fruntişeni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

658.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Frunti%C8%99eni,_Vaslui


1869 
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Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Găgeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

659.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gârceni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83ge%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C3%A2rceni,_Vaslui


1870 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

660.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ghergheşti, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

661.  Anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului:  Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gherghe%C8%99ti,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Griviţa, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

662.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Hoceni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Grivi%C8%9Ba,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Hoceni,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

663.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iana, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iana,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

30, Titlul III „Dobânzi”. 
664.  Anexa nr.3/26/02  

Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

665.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ib%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iv%C4%83ne%C8%99ti,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Grupul PMP populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

666.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iveşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ive%C8%99ti,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

667.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Laza, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

668.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lipovăţ, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Laza,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lipov%C4%83%C8%9B,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

669.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Lunca Banului, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_Banului,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

670.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Măluşteni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

671.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Micleşti, judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83lu%C8%99teni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Micle%C8%99ti,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

publice” 
 
 

 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

672.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Muntenii de Jos, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Jos,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

673.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Muntenii de Sus, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

674.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Muntenii_de_Sus,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Olteneşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

675.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Oşeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Oltene%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_O%C8%99e%C8%99ti,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

676.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pădureni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

677.  Anexa nr.3/26/02  Se suplimentează bugetul Motivaţia amendamentului:  Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C4%83dureni,_Vaslui


1882 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Perieni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

678.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pochidia, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Perieni,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pochidia,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 
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(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

679.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pogana, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pogana,_Vaslui
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680.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pogoneşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

681.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poieneşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pogone%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiene%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

682.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Puieşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Puie%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

683.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Pungeşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

684.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Puşcaşi, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Punge%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pu%C8%99ca%C8%99i,_Vaslui


1887 
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de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

685.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rafaila, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rafaila,_Vaslui
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2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

686.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Rebricea, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

687.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Roşieşti, judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rebricea,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ro%C8%99ie%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

publice” 
 
 

 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

688.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Soleşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sole%C8%99ti,_Vaslui


1890 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

689.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Stănileşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

690.  Anexa nr.3/26/02 
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_St%C4%83nile%C8%99ti,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ştefan cel Mare, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

691.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Şuletea, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98tefan_cel_Mare,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98uletea,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

692.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tăcuta, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

693.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83cuta,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tanacu, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

694.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tătărăni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tanacu,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_T%C4%83t%C4%83r%C4%83ni,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

695.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Todireşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Todire%C8%99ti,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

696.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tutova, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

697.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Văleni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tutova,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C4%83leni,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

698.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vetrişoaia, judeţul 
Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vetri%C8%99oaia,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

699.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Viişoara, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

700.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vinderei, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vii%C8%99oara,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vinderei,_Vaslui
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

701.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Voineşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Voine%C8%99ti,_Vaslui
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Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

702.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vultureşti, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

703.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vutcani, judeţul Vaslui.  

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vulture%C8%99ti,_Vaslui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vutcani,_Vaslui


1900 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

publice” 
 
 

 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

704.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
 

Respins la vot 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83podeni,_Vaslui


1901 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

705.  Anexa nr.3/26/02  
Capitolul 5001 “Cheltuieli  – 
Buget de stat”, Grupa 51, 
Titlul VI “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice” 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Zorleni, judeţul Vaslui.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineţ  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
guvernare  2018 – 2020, capitolul 
“Politici în domeniul sănătăţii”, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2019 cu suma de 470 mii lei de la 
Anexa nr.3/65/02, Capitolul 5001 
“Cheltuieli  – Buget de stat”, Grupa 
30, Titlul III „Dobânzi”. 

Respins la vot 

706.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 

Respins la vot 



1902 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

ale administraţiei publice”. 
 
 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aghiresu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

707.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aiton, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 

Respins la vot 



1903 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

708.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Alunis, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

709.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

 Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 

Respins la vot 



1904 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Apahida, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

710.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Aschileu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Respins la vot 



1905 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

711.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Baciu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 



1906 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

712.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Baisoara, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

713.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Belis judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 

Respins la vot 



1907 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

714.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bobalna, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 

Respins la vot 



1908 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

„Dobânzi”. 
 

715.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Bontida, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

716.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Borsa, judetul Cluj. 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 

Respins la vot 



1909 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

717.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Buza, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

718.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Caianu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

719.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
 

comuna Calarasi, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

720.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Calatele, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

721.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Camarasu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

722.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Capusu Mare, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

723.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Caseiu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

724.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Catina, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

725.  anexa nr.3/26/02   Este necesară suplimentarea creditelor Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Câţicău, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

726.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ceanu Mare, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

727.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chinteni, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

728.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Chiuesti, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

729.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciucea, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

730.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ciurila, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 

Respins la vot 



1919 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

„Dobânzi”. 
 

731.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cojocna, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

732.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cornesti, judetul Cluj. 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 

Respins la vot 



1920 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

733.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Cuzdrioara, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

734.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Dăbâca Crasnei, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

735.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
 

comuna Feleacu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

736.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Fizesu Gerlii,  judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

737.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Floresti, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

738.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Frata, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

739.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gârbău, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

740.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Geaca, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

741.  anexa nr.3/26/02   Este necesară suplimentarea creditelor Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Gilau, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

742.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iara, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

743.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Iclod, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

744.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Izvorul Crisului, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

745.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jichisu de Jos, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

LUNGU comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

746.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Jucu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

„Dobânzi”. 
 

747.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Luna, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

748.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Maguri Racatau, judetul 
Cluj. 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

749.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Manastireni, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

750.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Margau, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

751.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
 

comuna Marisel, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

752.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mica, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

753.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mihai Viteazu, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 
 

Respins la vot 

754.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 

 
Se suplimentează bugetul 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mintiu Gherlii, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

755.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Mociu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

756.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Moldovenesti, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

757.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Negreni, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

758.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Palatca, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

759.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Panticeu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

„Dobânzi”. 
 

760.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Petrestii de Jos, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

761.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ploscos, judetul Cluj. 
 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

762.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Poieni, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

763.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Râşca, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

764.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
 

comuna Recea Cristur, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

765.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Săcuieu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

766.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sandulesti, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

767.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Savadisla, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

768.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sâncraiu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

769.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sânmartin, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

770.  anexa nr.3/26/02   Este necesară suplimentarea creditelor Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sânpaul, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

771.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Sic, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

772.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Suatu, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
773.  anexa nr.3/26/02  

capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tritenii de Jos, judetul 
Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

774.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Tureni, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

LUNGU prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

775.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Ţaga, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

776.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Unguraş, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

777.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vad, judetul Cluj. 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 

Respins la vot 



1951 

 

Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

  
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

778.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Valea Ierii, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

779.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”. 
 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 
unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Viişoara, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 
medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

Respins la vot 

780.  anexa nr.3/26/02  
capitolul 5001 “Cheltuieli – 
Buget de stat”, titlul 51 „Titlul 
VI – Transferuri între unităţi 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătaţii cu suma de 
470 mii lei, necesară achiziţionării 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării 
transportului, în condiţii optime, a 
pacienţilor din comună la unităţile 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

ale administraţiei publice”. 
 
 

unei ambulanţe de tip C, pentru 
comuna Vultureni, judetul Cluj. 
 
Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

medicale.  
Având în vedere răspândirea 
geografică a localităţilor şi densitatea 
populaţiei, amendamentul va asigura 
prezenţa unei ambulanţe în fiecare 
comună, conform Programului de 
Guvernare PSD 2017 – 2020, 
Capitolul Politici în domeniul 
sănătăţii, pct. 5. 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 470 mii lei de la 
anexa nr.3/65/02, capitolul 5001 
„Cheltuieli – Buget de stat”, titlul 30 
„Dobânzi”. 
 

781.  Ministerul Sănătății 
Anexa 3/26/02 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 12 ”Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale” 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru realizarea studiului de 
prefezabilitate obiectiv „Spital 
Clinic Județean de Urgență Sibiu” 
 
Dep. Dan Barna, USR 

Proiectul Spitalului Clinic Județean 
Sibiu a intrat în faza de dezbatere 
publică și de obținere a Avizului de 
Mediu. Suma aproximativă pentru 
întocmirea studiului de prefezabilitate 
se ridică la 2.000 mii lei. Investiția 
este absolut necesară locuitorilor din 
Județul Sibiu și din județele alăturate, 
având în vedere că activitatea 
medicală se desfășoară în clădiri 
improprii, de o vechime considerabilă, 
unele mai vechi de un secol.  Structura 
actualului Spital Județean nu mai 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

corespunde necesităților populației, 
atât datorită creșterii numărului de 
locuitori, dar și pentru că secțiile 
medicale nu sunt concentrate într-o 
singură locație.    
/ 
Ministerul Sănătății 
Anexa 3/26/02 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 12 
”Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale” 

782.  Anexa 3/26/02 
Capitol 6601-Sănătate 
Grupa 51-Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice 
Articolul 02-Transferuri de 
capital 
Alineatul 22- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanțarea 
aparaturii medicale și 
echipamentelor de comunicații 
în urgentă în sănătate  
 II.Credite bugetare 

Alocarea suplimentară a sumei de 
4.905 mii lei, pentru achiziția a 7 
aparate radiologie, la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Arad. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
Senator Adrian Wiener 

La Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Arad este nevoie stringentă de 
următoarele aparate de radiologie: 
- 2 aparate RX digitale cu 2 posturi de 
grafie-scopie- în valoare totală de 
3.210 mii lei; 
- 2 aparate RX digitale cu un post de 
grafie, în valoare totală de 1.200 mii 
lei 
- 3 aparate radiodiagnostice mobile în 
valoare totală de  495 mii lei. 
Aceste aparate  sunt necesare 
desfășurării activității medicale în 
bune condiții în cadrul Laboratorului 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 de  imagistică si radiologie medicală 
cu cele trei puncte de lucru. Aparatura 
existentă este învechită, în parametrii 
minimi de funcționare, cu risc mare de 
a nu mai obține autorizațiile  CNCAN. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

783.  Anexa 3/26/02 
Capitol 6601-Sănătate 
Grupa 51-Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice 
Articolul 02-Transferuri de 
capital 
Alineatul 22- Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea 
aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in sanatate  
 II.Credite bugetare 

Alocarea suplimentară a sumei de 
2.124  mii lei, pentru achiziția a 3 
aparate pentru sterilizare, la 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
Senator Adrian Wiener 

La Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Arad este nevoie stringentă de 
următoarele aparate de sterilizare: 
-2 sterilizatoare cu abur cu doua uși, 
capacitate 450 de litri, de înaltă 
performanțăa si randament,capacitate 
de încarcare 6 STU, în valoare totală 
de 1.414 mii lei. 
-1 sterilizator cu abur cu două uși, 
capacitate 930 de litri, de înaltă 
performanță și randament, capacitate 
de încărcare 12 STU, în valoare totală 
de 710 mii lei. 
Aceste aparate sunt necesare pentru 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 efectuarea sterilizării la parametrii 
optimi în cadrul Sterilizarii,  cu cele 
trei puncte de lucru. 
Aparatura existentă este învechită, cu 
risc mare de defectare. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

784.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 
 

Se alocă suma de 950 mii lei 
pentru dotarea Spitalului Judetean 
Deva pentru aparatură de 
radiologie/sectia pneumologie 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

785.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 1.900 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Spitalul Municipal Turda a unui 
aparat de tip RMN. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Respins la vot 

786.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 1.900 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Spitalul Judetean Deva a unui 
aparat de tip RMN. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Respins la vot 

787.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 

Se alocă suma de 2.850 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Spitalul Judetean Deva a unui 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

aparat de tip CT. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

788.  Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 950 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Institutul Inimii din Cluj a unui 
incubator specializat pentru copiii 
cu malformatii cardiace. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Respins la vot 

789.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 

Se alocă suma de 4.750 mii lei 
Spitalului Municipal Petrosani 
pentru continuarea lucrărilor de 
extindere si finalizarea noului 
corp de clădire. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Subcapitol 11 - Transferuri 
pentru reparatii capitale la 
spitale 
II Credite bugetare 

USR 
 

Locală 

790.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 190 mii lei 
Spitalului Municipal Vulcan 
pentru achizitionarea unui ecograf 
portabil. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Respins la vot 

791.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Institutul National de Boli 
Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" 
a unui aparat de tip RMN. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

II Credite bugetare 
792.  Legea bugetului de stat pe anul 

2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se mai alocă suma de 950 mii lei 
pentru achizitionarea de către 
Institutul National de Boli 
Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" 
a 10 paturi de terapie intensivă cu 
o capacitate cuprinsă între 150 si 
200 kg. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare 
Locală 

Respins la vot 

793.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 4.600 mii de lei 
Spitalului Clinic de Urgentă 
"Bagdasar-Arseni" pentru 
achizitionarea unui computer 
tomograf. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Respins la vot 

794.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 

Se alocă suma de 7.800 mii lei 
Spitalului Clinic de Urgentă 
"Bagdasar-Arseni" pentru 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 

achizitionarea unui sistem de 
neuronavigatie avansat, cu sistem 
de vizualizare si comandă pe/în 
perete, cu configuratie completă, 
inclusiv microscop operator. 
II Credite bugetare 

 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

795.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 11 - Transferuri 
pentru reparatii capitale la 
spitale 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 71.300 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
extinderea blocului operator. 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
II Credite bugetare 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 
 

Respins la vot 

796.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 

Se alocă suma de 240 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 6 
aparate de ventilatie mecanică. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

 Programul National de Dezvoltare Loc 

797.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 12 - Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la 
spitale 
II Credite bugetare 
 

Se alocă suma de 344 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea a 4 aparate de 
anestezie pentru sectia Anestezie 
Terapie-Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Respins la vot 

798.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 

Se alocă suma de 750 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea a două aparate de 
anestezie de înaltă performantă 
pentru sectia Anestezie Terapie-
Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

 

799.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 44 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea unui aparat EKG 
pentru sectia Anestezie Terapie-
Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Respins la vot 

800.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 102 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea unui ecograf 
portabil pentru sectia Anestezie 
Terapie-Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Respins la vot 

801.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 

Se alocă suma de 850 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionarea a 6 paturi speciale 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

de terapie intensivă cu statie 
centrală de monitorizare cu 
minimum 8 monitoare pentru 
sectia Anestezie Terapie-Intensivă 
2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 

Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

802.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 
Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

Se alocă suma de 182 mii lei 
Spitalului Colentina pentru 
achizitionaea a 50 de injectomate 
pentru sectia Anestezie Terapie-
Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 
USR 
 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Respins la vot 

803.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/26/02 
Capitol 5001 
Subcapitol 51, titlu VI - 
transferuri între unităti 
Paragraf 02  / Transferuri de 
capital 

Se alocă 160 mii lei Spitalului 
Colentina pentru achizitionarea a 
opt monitoare pentru functii vitale 
pentru sectia Anestezie Terapie-
Intensivă 2. 
II Credite bugetare 
 
Autor: Grupurile parlamentare 

Sursa de finantare: Fondurile se scad 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice, capitolul 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică, din Titlul VI Transferuri între 
unităti ale administratiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul National de Dezvoltare Loc 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Subcapitol 08 - Aparatură 
medicală si echipamente de 
comunicatii în urgentă 
II Credite bugetare 

USR 
 

804.  Ministerul Sanatatii - se 
creditează (Capitol 6600, 
Grupa 51, TITLUL VI  
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE) 
 

Suplimentarea fondurilor pentru 
Direcția de Sănătate Publică – 
până la 500 000 de euro, în 
vederea realizării de studii 
epidemiologice asociate 
benzenului și toluenului - 
PRAHOVA  
 
Autor: Deputat Dan Rădulescu, 
Uniunea Salvați România 

MOTIVAȚIE:  
Date fiind datele alarmante din ultima 
perioadă, privind poluarea cu benzen 
și toluen în Ploiești și împrejurimi, 
este imperativă realizarea de studii 
epidemiologice descriptive sau 
analitice, care să permită stabilirea 
raportului dintre morbiditatea și 
mortalitatea specifice bolilor asociate 
poluării aerului cu benzen și emisiile 
ridicate din ultima perioadă. 
SURSA DE FINANȚARE:  

3. Anexa Autoritatea Electorală 
Permanentă - Capitolul 54.01 
„Alte servicii publice generale” 
Grupa 59, TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articol 3 
Finanțarea Partidelor politice, 
Credite bugetare 

4. Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol Autoritati 
publice si actiuni externe - 
gROwth - Contul individual de 
economii Junior Centenar 

 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

805.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Alocarea a 3.318 mii lei pentru 
investiții la Institutul Regional de 
Oncologie Iași 
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

1. Modernizare  secție ATI pentru 
asigurarea asistenței medicale de 
specialitate în condiții de siguranță. 
Cele două rezerve ATI de tip izolator 
sunt necesare pentru izolarea 
pacientilor critici neutropenici fără 
infecție suspectată sau dovedită. – 720 
mii lei 
 
2. Reparații capitale pentru două din 
clădirile aflate în str. G-ral Henri 
Mathias Berthelot nr. 2 pentru 
amenajarea unui compartiment de 
îngrijiri paliative - 2.598 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății,  
Cap 5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 
 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparații capitale la 
spitale 

Respins la vot 

806.  Anexa 3/26 
Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 

Alocarea a 2.500.000 mii lei 
pentru construcția Spitalului 
Regional de Urgență Iași și 
investițiile aferente 
 

Acest proiect este important pentru 
întreaga zonă a Moldovei. 
 
Din suma totală, 1.350.000 mii lei sunt 
necesari pentru construcția spitalului; 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

250.000 mii lei sunt necesari pentru 
refuncționalizarea Spitalului „Sf. 
Spiridon” Iași și 150.000 mii lei sunt 
necesari pentru străzi și utilități. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății,  
Cap 5001, gr 51/art. 02/alin. 12 
Transferuri pentru finanțarea 
investițiilor la spitale 
 

807.  Anexa 3/26 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 
11 Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale 

Alocarea a 55.040 mii lei pentru 
renovări la Spitalul Clinic „Dr. 
C. I. Parhon” Iași 
 
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Suma este necesară pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiții: 
„Reabilitare, modernizare Secție 
Clinică A.T.I. și Bloc Operator pentru 
Transplant Renal” = 097 mii lei; 
Extindere clădire Ambulatoriu Clinic 
= 093 mii lei; 
Reabilitare termică și eficientizare 
energetică clădire nouă C2 = 739 mii 
lei; 
Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate (Litotriptor, aparat 
radiologic mobil în brat C, Computer 
tomograf, aparat de ventilație, aparat 
dializă, ecograf, aparatură laborator 
diagnostic rapid etc) = 111 mii lei. 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății,  

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparații capitale la 
spitale  
 

808.  Anexa 3/26 
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 
11 Transferuri pentru reparații 
capitale la spitale 

Alocarea a 5.820 mii lei pentru 
renovări la Spitalul Clinic de 
Recuperare Iași 
  
Dep. Cosette-Paula Chichirău, 
USR 
Grupurile Parlamentare USR 

Suma este necesară pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiții: 
Dotarea cu aparatură medicală de 
strictă necesitate (echipament 
radiologic digital cu coloană port tub 
motorizată și prindere în tavan, stație 
și server PACS, video Head Impuse 
Test, sistem videoninstagmograf, 
sisteme potențiale evocate auditive și 
vestibulare, audiometru digital etc.); 
Reabilitare stație de preepurare ape 
uzate sulfuroase a spitalului; Reparații 
capitale – modernizări. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Sănătății,  
cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 
Transferuri pentru reparații capitale la 
spitale  
 

Respins la vot 

809.  Anexa3/26 Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru construcția unui 
centru destinat persoanelor 
victime ale violenței în familie - 
Mun. Bârlad, jud. Vaslui 

O dată la 30 de secunde o femeie este 
bătută în România. Sigur nu doar 
femeile pot fi victime ale violenței 
domestice, dar de orice gen și vârstă 
aceste persoane au nevoie de adăpost 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 
Grupurile parlamentare USR 

pentru a se feri de agresorii lor. Dacă 
nu intervenim traumele pot rămâne 
adânci și irecuperabile. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

810.  Anexa3/26 Se propune alocarea a 15.000 mii 
lei pentru construirea unor case 
de serviciu pentru medici, cadre 
didactice și polițiști în mediul 
rural în județul Vaslui. 
 
Autor: Dep. Botez Mihai-Cătălin 
Grupurile parlamentare USR 

Satele României se depopulează și 
îmbătrănesc. Avem nevoie să cream 
condiții pentru ca tinerii să meargă și 
să se stabilească în mediul rural și să 
dea o șansă tinerilor rămași în zonă la 
o sănătate și educație mai bună. 
Asigurarea unui spațiu locativ ar 
putea fi o motivație bună să se 
stabilească chiar și în mediul rural. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 

Respins la vot 

811.  Cod Obiectiv 3  
 

1.500 mii lei 
 

Spitalul Clinic de Urgență de 
Chirurgie Plastică Reparatorie și 

Respins la vot 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

Anexa 3 / 26 / 29 
 
6601510212   Transferuri 
pentru finantarea investitiilor 
la spitale 

Autor: Cristian Seidler - Grupurile 
parlamentare USR 

Arsuri se află în administrarea 
Primăriei Sectorului 1 și își desfășoară 
activitatea într-o clădire improprie 
structural activității medicale în 
această specializare. Conform HCL 
140/2016, Primăria Sectorului 1 va 
solicita cofinanțare Ministerului 
Sănătății pentru realizarea unui studiu 
de fezabilitate privind realizarea unei 
noi clădiri, care să găzduiască în 
integralitate Spitalul Clinic de 
Chirurgie Plastică, Reparatorie 
și Arsuri. 
Pentru ca Primăria Sectorului 1 să 
poată solicita această cofinanțare 
Ministerului Sănătății, e necesar să 
existe credit bugetar alocat în acest 
sens. Solicităm suplimentarea 
sumelor alocate în Anexa 3 / 26 / 29 
la 6601510212   Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la spitale, cu 
1.000 mii lei, de la 500 mii lei la 1.500 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
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Nr.  
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol
/ paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
(numai pentru comisii) 

unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 
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Anexa nr.19  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/27 MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii (numai 
pt comisii) 

1. Anexa nr. 3/27/02  
Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 
 
Capitolul 5001 
Titlul II - 20.30.30 (Alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii) 

Se alocă suma de 2.500.000 lei 
pentru suplimentarea 
finanțării, în temeiul OG 
51/1998, a proiectelor 
prioritare și a programului 
ACCES.  
 
Autor: 
Deputat Iulian Bulai  
Deputat Catalin Drula 
Senator Nicu Falcoi 
(USR) 
 

În acest moment, bugetul Ministerului Culturii și 
Identității Naționale nu include fonduri suficiente 
destinate acțiunilor, proiectelor și programelor de 
pregătire a Capitalei Culturale Europene (CEaC) 
Timișoara 2021, nici măcar în regimul finanțării 
de proiecte prioritare. 
Indiferent de soluțiile alternative de 
legiferare/finanțare a CEaC care s-ar putea găsi 
în viitor, situația asigurării resurselor pentru 
pregătirea CEaC este, în prezent, dramatică, iar 
existența fondurilor trebuie asigurată, cel puțin 
ipotetic, ținând cont de legislația actuală și având 
în vedere importanța națională și europeană a 
Capitalei Culturale. 
De asemenea, alocarea financiară propusă pentru 
finanțarea programului ACCES (concurs de 
proiecte destinat culturii contemporane) în 2019 
(150.000 lei credite bugetare) este ridicolă și nu 
justifică existența acestui program. Este imperios 
necesară asigurarea unui cadru de finanțare 
pentru proiecte independente previzibil și 
coerent, care să contribuie activ și constant la 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii (numai 
pt comisii) 

dezvoltarea scenei naționale și la prezența 
culturii române pe scene și în parteneriate 
internaționale. 
Sursa de finanțare: bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
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Anexa nr.20  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/29 MINISTERUL PUBLIC 

 
Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

1 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 6.353 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
10 "Cheltuieli de personal”, această 
sumă fiind aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Fondurile solicitate sunt destinate plăţii 
drepturilor de personal calculate pentru 
un număr suplimentar de 50 de posturi de 
ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară ce 
urmează să fie încadraţi în anul 2019 la 
DIICOT (Legea 120/2018), care nu au 
fost avute în vedere la stabilirea sumelor 
prevăzute în proiectul de buget al 
Ministerului Public pe anul 2019. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

2 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 19.650 
mii lei ta capitelul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
10 "Cheltuieli de personal” 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
achitarea, începând cu data de 01 ianuarie 
2019, a drepturilor salariale stabilite 
pentru 66 auditori de justiţie, absolvenţi 
ai Institutului Naţional al Magistraturii, 
care au fost încadraţi cu data de la 
parchetele de pe lângă judecătorii, 25 de 
procurori numiţi, în urma conclusului de 
admitere în magistratură, la nivelul 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

parchetelor de pe lângă judecătorii, 18 
specialişti în percheziţii informatice 
angajaţi la PICCJ şi parchetele de pe 
lângă curţile de apel, precum şi pentru 9 
absolvenţi ai Scolii Naţionale de Grefieri. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

3 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 100 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 "Bunuri şi servicii”, art. 20.01 
”Bunuri şi servicii”, alin. 20.01.01 
"Furnituri de birou”, această sumă 
fiind aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt cheltuieli cu 
materiale necesare întocmirii 
documentelor şi dosarelor privind 
activitatea de urmărire penală şi judiciară 
datorate creşterii volumului de activitate 
privind instrumentarea dosarelor generate 
de intrarea în vigoare a noilor coduri 
penale. 
 
Pentru desfăşurarea in bune condiţii a 
activitatii, procurorii din cadrul Structurii 
Centrale si structurile treritoriale ale 
DIIICOT au achiziţionat din fonduri 
proprii materialele necesare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

4 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 800 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 ”Bunuri şi servicii”, art. 20.01 
”Bunuri şi servicii”, alin. 20.01.03 
"încălzit, iluminat şi forţă motrică” si 
alin. 20.01.04 „Apa, canal si 
salubritate” această sumă fiind 
aferentă bugetului DI1COT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt credite necesare 
acoperirii cheltuiţilor cu utilităţile Ia 
sediul central al DIICOT precum si la 
structurile teritoriale care isi desfasora 
activitatea in sedii închiriate precum si a 
creşterii tarifelor la energia electrică şi 
termică în anul 2019 potrivit 
reglementărilor legale. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

5 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
și Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 800 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 "Bunuri şi servicii”, art. 20.01 
”Bunuri şi servicii”, alin. 20.01.08 
"Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., 
internet”, această sumă fiind aferentă 
bugetului DIICOT. 

Sumele solicitate sunt credite necesare 
acoperirii creşterii utlizarii serviciilor de 
date mobile pentru activităţile specifice 
D.I.I.C.O.T. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în bugetul de stat pe anul 
2019 

Respins la vot 

6 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 500 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 "Bunuri şi servicii”, art. 20.01 
"Bunuri şi servicii”, alin. 20.01.09 
"Materiale si prestări servicii cu 
caracter funcţional”, această sumă 

Sumele solicitate sunt credite necesare 
acoperirii cheltuielilor cu consumabilele 
pentru aparatura folosita la multiplicarea 
dosarelor de urmărire penala, memorii 
externe pentru activitati de urmărire 
penala, accesorii şi echipamente 
informatice. 
 

Respins la vot 



1977 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

fiind aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Pentru desfasurarea in bune condiţii a 
activitatii, procurorii din cadrul Structurii 
Centrale si structurile (Teritoriale ale 
DIICOT au achiziţionat din fonduri 
proprii materialele necesare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

7 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 2.200 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 "Bunuri şi servicii”, art.20.01 
"Bunuri şi servicii”, alin. 20.01.30 
"Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare ”, această 
sumă fiind aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt destinate Structurii 
Centrale si structurilor treritoriale ale 
DIIICOT în vederea asigurării serviciilor 
de întreţinere a autoturismelor (revizii şi 
reparaţii auto, servicii de spălare şi 
curăţare, asistenţă, depanare şi 
remorcare), materiale de întreţinere şi 
funcţionare pentru acestea (anvelope, 
ştergătoare de parbriz, lichid de frână, 
lanţuri antiderapante, servicii de 
mentenanţă program informatic 
legislativ, costul materialelor şi 
serviciilor pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor (soluţii pentru extinctoare, 
nisip, unelte, detectoare de fiim, alte 
materiale stabilite prin acte normative; 
cheltuieli pentru service-ul, întreţinerea şi 
repararea copiatoarelor, faxurilor, 
echipamentelor IT, ascensoarelor, 
centralelor telefonice, centralelor termice, 

Respins la vot 



1978 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

instalaţiilor frigorifice, distrugătoarelor 
de documente. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

8 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 400 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 "Bunuri şi servicii”, art.20.02 
"Reparaţii curente”, această sumă fiind 
aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt destinate efectuării 
amenajării exterioare a sediului in care isi 
desfasoara activitatea D.I.I.C.O.T. BT 
Calarasi si pentru celelalte clădiri 
inchiriate pentru diferite servicii si birouri 
teritoriale ale D.I.I.C.O.T. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

9 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 400 
mii lei la capitolul 61.01."Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 ”Bunuri şi servicii”, art. 20.05 
"Bunuri de natura obiectelor de 
inventar”, alin. 20.05.30 "Alte obiecte 
de inventar”, această sumă fiind 
aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt destinate 
achiziţionării de mobilier de primă 
dotare(în cazul obiectivelor de investiţii 
care se vor finaliza), de imprimante, 
UPS- uri, laptop-uri, switch-uri, network 
storage, echipamente de înregistrare, 
staţii de lucru, monitoare, instalaţii de 
climatizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

Respins la vot 



1979 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

anul 2019 
10 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 

Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 7.400 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 "Bunuri şi servicii”, art. 20.25 
"Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 
derivate din acţiuni în reprezentarea 
intereselor statului, potrivit 
dispoziţiilor legale”, din care suma de 
3.500 mii lei este aferentă bugetului 
DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt destinate achitării 
contravalorii serviciilor medico-legale, 
traducerilor efectuate în soluţionarea 
dosarelor penale şi cheltuielilor cu 
martorii implicaţi în procese, 
reprezentând, pe de o parte obligaţiile de 
plată restante înregistrate la 31.12.2018 
de unităţile de parchet (525 mii lei) si 
DIICOT (557 mii lei) iar pe de altă parte 
cheltuielile estimate a fi decontate 
suplimentar, comparativ cu anul 2018 
(6.318 mii lei), în funcţie de derularea si 
finalizarea procesului de instrumentare a 
cauzelor penale aflate pe rolul instanţelor 
de judecată. 
 
Dat fiind specificul cheltuielilor 
menţionate mai sus şi faptul că nu se 
poate cunoaşte, cu exactitate, momentul 
prezentării la plată a documentelor care 
să justifice prestarea serviciilor, 
Ministerul Public nu are posibilitatea să 
evalueze şi să fundamenteze, cu precizie, 
la elaborarea proiectului de buget anual al 
instituţiei, cuantumul real al acestor 
cheltuieli. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Respins la vot 



1980 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019. 

11 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 400 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 ”Bunuri şi servicii”, art. 20.28 
"Ajutor public judiciar”, din care suma 
de 30 mii lei este aferentă bugetului 
DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt destinate stingerii 
obligaţiilor de plată restante înregistrate 
de DIICOT şi unităţile de parchet, la 
31.12.2018, reprezentând cheltuieli 
efectuate cu onorariile avocaţilor pentru 
asistenţa juridică din oficiu acordată în 
faza de urmărire penală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019. 

Respins la vot 

12 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 2.610 
mii lei la capitolul 61.01."Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
20 "Bunuri şi servicii”, art.20.30” Alte 
cheltuieli”, alin. 20.30.04 "Chirii”, din 
care suma de 1.400 mii lei este 
aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Fondurile solicitate sunt destinate 
asigurării sumelor necesare achitării 
chiriilor aferente sediilor în care îşi 
desfăşoară activitatea unităţile de parchet 
şi DIICOT, datorate în baza 
angajamentelor legale încheiate în acest 
scop, astfel: 
 
- decontarea, din bugetul PÎCCJ, a 
chiriei în sumă de 510 mii lei aferente 
sediului în care urmează să-şi desfăşoare 
activitatea, începând cu anul 2019, Secţia 
pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie înfiinţată în cadrul PÎCCJ, 
conform contractului de locaţiune 
încheiat cu RAPPS, ceea ce implică, în 

Respins la vot 



1981 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

anul 2019, comparativ cu anul 2018, 
efectuarea din bugetul Ministerului 
Public, în speţă din bugetul alocat PÎCCJ, 
de cheltuieli suplimentare şi pentru plata 
chiriei aferente spaţiului închiriat de la 
RAPPS; 
 
- efectuarea plăţilor curente în anul 
2019 de către unităţile de parchet (700 
mii lei) şi DIICOT (1.400 mii lei). 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

13 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2901 Direcţia Naţională 
Anticorupţie şi Anexa 3/2902 Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 4.000 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, 
subcapitolul 61.01.50 ”Alte cheltuieli 
în domeniul ordinii publice şi 
siguranţei naţionale”, titlul 20 "Bunuri 
şi servicii”, art.20.30 "Alte cheltuieli”, 
alin. 20.30.30 "Alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii”, din care suma de 
2.000 mii lei este aferentă bugetului 
DNA şi suma de 2.000 mii Iei este 
aferentă bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
constituirea depozitului de flagrant la 
dispoziţia procurorului şef al DNA, în 
sumă de 2.000 mii lei, respectiv la 
dispoziţia procurorului şef al DIICOT, în 
sumă de 2.000 mii lei. 
 
Precizăm faptul că, fondul de flagrant are 
destinaţie expresă prevăzută prin lege, 
gestionarea şi utilizarea acestuia fiind 
stabilită prin ordin al procurorului şef al 
celor două instituţii publice, iar la finele 
anului sumele neutilizate se restituie la 
bugetul de stat. 
 

Respins la vot 



1982 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

USR Prin urmare, cheltuielile efectuate pentru 
acţiuni privind organizarea şi constatarea 
infracţiunilor flagrante de corupţie nu 
intră în categoria cheltuielilor curente ale 
instituţiei cu bunurile şi serviciile şi nu 
pot face obiectul analizei execuţiei 
bugetare împreună cu celelalte cheltuieli 
aprobate la titlul 20 "Bunuri şi servicii, 
suma de 4.000 mii lei putând fi cel mult 
adăugată la suma de 72.691 mii lei 
stabilită ca limită în proiectul de buget al 
Ministerului Public pe anul 2019 la 
această natură de cheltuieli bugetare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

14 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 1.200 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.01 
"Construcţii” 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii la 
Sediul PJ Moineşti (1.200 mii lei) aflat în 
derulare din anii precedenţi. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

15 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 1.500 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
derularea lucrărilor la 2 obiective de 

Respins la vot 



1983 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.01 
"Construcţii” 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

investiţii noi, Sediul PT Ilfov (550 mii 
lei) şi Sediul PJ Mangalia (950 mii lei). 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

16 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 800 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.01 
"Construcţii” 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
derularea lucrărilor de consolidare la 
sediile PT Galaţi (750 mii lei) şi PT 
Dâmboviţa (50 mii lei), efectuate în 
cadrul lucrărilor de reparaţii capitale 
aflate în derulare din anii precedenţi. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

17 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 43.300 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.01 
"Construcţii”, sumă aferentă bugetului 
DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Suma este solicitată conform HG nr. 
926/2017 pentru aprobarea Notei de 
fundamentare privind necesitatea şi 
oportunitatea efectuării cheltuielilor 
aferente categoriei de investiţii „Achiziţie 
sediu pentru DIICOT”. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 



1984 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

18 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 1.700 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.02 "Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport”. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
achiziţionarea de utilaje şi echipamente 
(calculatoare, imprimante, servere, 
aparate aer condiţionat pentru servere, 
centrale termice, centrale telefonice, 
centrale de avertizare incendiu, centrale 
de avertizare efracţie, switchuri, etc.) la 
unităţile de parchet din teritoriu (1.500 
mii lei). Conform bugetului alocat la 
această natură de cheltuieli, după o 
repartizare provizorie, unităţile din 
teritoriu nu vor avea buget în anul 2019 
din cauza insuficienţei fondurilor. 
 
Trebuie menţionat aici şi faptul că nu 
există fonduri disponibile pentru 
achiziţionarea de echipamente necesare 
desfăşurării activităţii Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie 
(200 mii lei) care, începând cu emul 
2019, urmează să-şi desfăşoare activitatea 
într-un sediu închiriat de la RAPPS. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

19 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 11.671 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
achiziţia de servere menţinere 
infrastructura, laptop-uri, calculatoare, 

Respins la vot 



1985 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

şi Terorism publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.02 "Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport”, 
sumă aferentă bugetului DI1COT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

camere video audieri, Rack-uri complete, 
imprimanta 3D, infrastructura reţea 
echipamente active, autoturisme si 
utilitare pentru misiunile de filaj si 
flagrant. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe 
anul 2019 

20 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 950 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.03 
"Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale". 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
achiziţionarea de utilaje şi echipamente 
specifice (copiatoare, sisteme de 
înregistrare şi monitorizare video, 
alarmare la incendiu şi efracţie etc.) la 
unităţile de parchet din teritoriu unde se 
derulează lucrări de reparaţii capitale 
(800 mii lei). 
 
Conform bugetului alocat la această 
natură de cheltuieli, după o repartizare 
provizorie, unităţile din teritoriu nu vor 
avea buget în anul 2019 din cauza 
insuficienţei fondurilor. 
 
Trebuie menţionat aici şi faptul că nu 
există fonduri disponibile pentru 
achiziţionarea de echipamente specifice 
necesare Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie (150 mii lei) 

Respins la vot 



1986 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

care, începând cu anul 2019, urmează să-
şi desfăşoare activitatea într- un sediu 
închiriat de la RAJPPS. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

21 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 7.596 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.03 
"Mobilier, aparatură birotică şi alte 
active corporale, sumă aferentă 
bugetului DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
achiziţia de mobilier pentru sălile de 
şedinţa, mobilier modular, oglinzi dublu 
pas camere ancheta sisteme de audio 
video săli de conferinţe si săli de şedinţa, 
sistem control acces, sistem wireless, 
imprimate, multifuncţionale si scannere. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

22 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 300 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare", art. 71.01 
”Active fixe”, alin. 71.01.30 ”Alte 
active fixe”. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
achiziţionarea de licenţe antivirus pentru 
staţiile de lucru ale unităţilor din 
subordine. 
 
Conform bugetului alocat, după o 
repartizare provizorie, unităţile din 
teritoriu nu vor avea buget în anul 2019 
la această natură de cheltuieli din cauza 
insuficienţei fondurilor. 

Respins la vot 



1987 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

23 Anexa 3/29 Ministerul Public şi, implicit, 
Anexa 3/2902 Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism 

Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 4.816 
mii lei la capitolul 61.01Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.01 
"Active fixe”, alin. 71.01.30 ”Alte 
active fixe”, sumă aferentă bugetului 
DIICOT. 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
achiziţia de licenţe software pentru 
percheziţii informatice, licenţe software 
necesare întocmirii rapoartelor de 
constatare ale specialiştilor si extinderea 
soluţiei cu Asociaţia Romana a Băncilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

Respins la vot 

24 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 4.600 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 ”Active nefinanciare”, art. 71.03 
"Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe” 
 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Sumele solicitate simt necesare pentru 
asigurarea continuităţii procesului 
investiţional la obiectivele de reparaţii 
capitale aflate în derulare Ia patru sedii de 
parchet, respectiv : PCA Braşov (1.550 
mii lei); PT Dâmboviţa (1.550 mii lei); 
PT Bucureşti (750 mii lei) şi PT Galaţi 
(750 mii lei). 
 
Subfinanţarea acestor obiective poate 
avea următoarele consecinţe: 
 
> costuri suplimentare ce vor greva 
asupra bugetele anilor 2020-2022; 
> constructorul poate solicita 

Respins la vot 



1988 

 

Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

penalităţi pentru că lucrările nu se vor 
mai încadra în graficele fizice şi valorice, 
care sunt părţi integrante din contractele 
de execuţie; 
> constructorul poate cere plata 
dobânzilor aferente unei linii de credit în 
cazul în care acesta a deschis o astfel de 
linie de credit la o bancă; 
> afectarea în mod direct a 
desfăşurării activităţii specifice ca urmare 
a funcţionării unităţilor de parchet în 
spaţii în comun cu şantierul sau puse la 
dispoziţie de primării, pe tot parcursul 
anului 2019 şi 2020; 
> costuri suplimentare determinate de 
funcţionarea unităţilor de parchet în spaţii 
închiriate, pe tot parcursul anilor 2019-
2020. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 

25 Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 3.500 
mii lei la capitolul 61.01.” Ordine 
publică şi siguranţa naţională”, Titlul 
71 "Active nefinanciare”, art. 71.03 
"Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe" 

Fondurile solicitate sunt destinate 
asigurării finanţării obiectivelor de 
reparaţii capitale noi la care există 
întocmite proiecte tehnice din anii 2017 
şi 2018, respectiv; PJ Sighet (850 mii lei), 
PJ Beiuş (750 mii lei), PJ Huşi (700 mii 
lei), PJ Zimnicea (800 mii lei) şi PJ 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlu / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

 
Claudiu Iulius Gavril Năsui – Deputat 
USR 

Călăraşi (400 mii lei) 
 
Subfinanţarea acestor obiective poate 
avea următoarele consecinţe: 
 
> procedurile de achiziţie a 
execuţiei şi demararea lucrărilor la aceste 
obiective nu se vor realiza în acest an; 
> costuri suplimentare ce vor afecta 
bugetul anului 2020 de minim 3.500 mii 
lei; 
> nnîti|île de parchet vor funcţiona 
pe tot parcursul anului 2019 şi cel mai 
probabil şi în anul 2020 în aceleaşi 
condiţii de lucru. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2019 
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Anexa nr. 21 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/31 MINISTERUL SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
Motivaţia respingerii 

1.  Anexa 03/31 Serviciul Român 
de Informații 
 

Se diminuează bugetul Serviciului Roman de 
Informații, Anexa 03/31, cu suma de 295.000 mii 
lei, credite bugetare si credite de angajament, de la 
capitolul 61.01 ”Ordine publica si siguranta 
naționala, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”. 
In mod corespunzator se modifica celelalte anexe la 
bugetul Serviciului Roman de Informatii. 
 
AUTORI:  
membrii PSD ai Comisiilor de buget ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
grupurile PSD ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului  
 
 

Ca urmare a amendamentului 
aprobat la anexa 03/26/01 
Ministerul Sănătăţii. 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
Motivaţia respingerii 

2.   Anexa nr. 3 / 31 

Serviciul Român de 
Informații 

Se sumplimentează bugetul Serviciului Roman de 
Informatii, Anexa 03/31, cu suma de 445.000 mii 
lei, credite bugetare si credite de angajament, după 
cum urmează:  

- 370.000 mii lei la capitolul 61.01 ”Ordine publica 
si siguranta nationala, titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal” cu suma de;  

- 40.000 mii lei de la titlul 20 ”Bunuri si servicii”;  

- 10.000 mii lei de la titlul 51 ”Transferuri între 
unitati ale administratiei publice”  

- 15.000 mii lei de la titlul 71 ”Active 
nefinanciare”. 

‐ 10.000 lei la capitolul 66.01 ”Sănătate”, titlul 51 
”Transferuri intre unitati aleadministratiei publice”. 

 

Autor: 

Raluca Turcan – Deputat PNL 

Nicolae NEAGU – Deputat PNL 

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Se impune ca în anul 2019 să se 
asigure un buget de funcționare 
corect dimensionat pentru 
Serviciul Român de Informații, în 
condițiile în care în anul 2019 
sarcinile serviciului sunt 
considerabil mai mari prin faptul 
că România găzduiește atât 
lucrările Consiliului UE, cât și 
Summitul de la Sibiu. 

 

Sursa de finanțare:  

- prin diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 48 / 02 
Autoritatea Electorală 
Permanentă/ TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI / Finantarea 
partidelor politice / Credite 
bugetare cu suma de - 238.400 
mii lei; 

- prin diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 13 / 
01/Secretariatul General al 
Guvernului/ TITLUL II 

Prin vot 



1992 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
Motivaţia respingerii 

Adrian Mihaita TODORAN – PMP BUNURI SI SERVICII/ Credite 
bugetare cu suma de – 115.000 
mii lei; 

- prin diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 09 / 
01/Avocatul Poporului /Bunuri și 
servicii/ Credite bugetare cu suma 
de – 1.600 mii lei; 

- prin diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 03 / 
01/Camera Deputaților/ Bunuri 
și servicii/ Credite bugetare – cu 
suma de 60.000 mii lei; 

- prin diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 02 / 
01/Senatul României/ Bunuri și 
servicii/ Credite bugetare – cu 
suma de 30.000 mii lei. 

3.   Anexa nr. 3 / 31 
Serviciul Român de 

Informații 

Se sumplimentează bugetul Serviciului 
Roman de Informatii, Anexa 03/31, cu suma 
de 150.000 mii lei, credite bugetare si 
credite de angajament, după cum urmează:  
- 75000 lei la capitolul 61.01 ”Ordine 

Se impune ca în anul 2019 să 
se asigure un buget de 
funcționare corect 
dimensionat pentru Serviciul 
Român de Informații, în 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
Motivaţia respingerii 

publica si siguranta nationala, titlul 10 
”Cheltuieli de personal” cu suma de;  
- 40.000 mii lei de la titlul 20 ”Bunuri si 
servicii”;  
- 10.000 mii lei de la titlul 51 ”Transferuri 
între unitati ale administratiei publice”  
- 15.000 mii lei de la titlul 71 ”Active 
nefinanciare”. 
‐ 10.000 lei la capitolul 66.01 ”Sănătate”, 
titlul 51 ”Transferuri intre unitati 
aleadministratiei publice”. 
 
Autor: 
Raluca Turcan – Deputat PNL 
Nicolae NEAGU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
Adrian Mihaita TODORAN – PMP 

condițiile în care în anul 
2019 sarcinile serviciului 
sunt considerabil mai mari 
prin faptul că România 
găzduiește atât lucrările 
Consiliului UE, cât și 
Summitul de la Sibiu. 
 
Sursa de finanțare:  
- Bugetul Ministerului 
Finantelor Publice 
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Anexa nr. 22 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/32 SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/ 

articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
Motivaţia respingerii 

1.  Anexa 03/32 Serviciul de 
Informații Externe 
 

Se diminueaza bugetul Serviciului de Informatii 
Externe , Anexa 03/32, cu suma de 30.000 mii 
lei, credite bugetare si credite de angajament,  de 
la capitolul 61.01 ”Ordine publica si siguranta 
nationala”, din care 20.000 mii lei de la titlul 10 
”Cheltuieli de personal” şi 10.000 mii lei de la 
titlul 20 ”Bunuri si servicii”. 
In mod corespunzator se modifica celelalte anexe 
la bugetul Serviciului de Informatii Externe 
 
 

Ca urmare a amendamentului 
aprobat la Anexa 03/26 Ministerul 
Sănătăţii. 
 
 
 

Prin vot 
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Anexa nr.23  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/35 MINISTERUL ECONOMIEI 

 
Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

1.  Anexa 3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

Se propune alocarea sumei de 
23.000 mii lei din creditele de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE pentru 
modernizarea Societății Uzina 
Mecanică Sadu Bumbesti Jiu 
(UM Sadu)-ROMARM. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera deputaților și Senat 

Societatea Uzina Mecanică 
Sadu, Fabrica de Armament de 
la Bumbesti Jiu, nu a mai fost 
modernizata de la infiintare, din 
1939. Cei aproape o mie de 
salariati isi risca viata in fiecare 
zi, deoarece lucreaza cu 
echipamente invechite. In 
ultimii ani au avut loc mai 
multe accidente de munca, 
unele dintre ele soldandu- se cu 
pierderea de vieti omenesti, 
lucrandu-se cu materiale 
explozibile. Uzina are in prezent 
contracte, dar este foarte greu sa 
le realizeze, din cauza lipsei 
dotarii tehnice. 
Fabrica de Armament de la 
Bumbesti Jiu este printre 
putinele din tara care mai 
functioneaza, iar productia este 

Prin vot, membrii celor patru 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament nu 
se justifică, întrucât exista deja 
prevedere bugetara in acest sens. 
Creditele de angajament din 
cadrul Bugetului de Stat pe anul 
2019 sunt in valoare de 135.095 
mii lei, iar creditele bugetare sunt 
in valoare de 45.415 mii lei. 
 
 
 
 



1996 

 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

exportă. 
Finanțarea retehnologizarii 
acestei fabrici se poate realiza 
prin cresterea capitalului social 
al Companiei Nationale 
ROMARM cu suma necesara, 
prin credit de angajament din 
bugetul de stat, alocata special 
pentru acest obiectiv. 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea creeditelor de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 

2.  Anexa 3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
Grupa 55 
Titlul VII – Alte transferuri  
 

Suplimentarea bugetului 
SNTGN TRANSGAZ SA cu  
suma de 26.310 mii lei pentru 
realizarea tronsonului Pojorâta - 
Vatra Dornei, în vederea  
finalizării investiției Conducta 
de transport gaze naturale 
Câmpulung Moldovenesc – 
Vatra Dornei. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 

Din cei 36 km ai Conductei de 
transport gaze naturale 
Câmpulung Moldovenesc – 
Vatra Dornei au fost realizați 
9,2 km, până la Pojorâta. Pentru 
bazinul Dornelor, pentru 
Municipiul Vatra Dornei, pentru 
locuitorii și pentru agenții 
economici de aici, mulți din 
domeniul turismului – 
Câmpulung Moldovenesc este 
stațiune de interes național -  
gazul metan este absolut 
necesar. 
Sunt solicitări și pentru 

Prin vot, membrii celor patru 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament nu 
se justifică, întrucât aceasta 
investitie se va realiza din surse 
proprii.  
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Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

extinderea rețelei până la Poiana 
Stampei, pe acest traseu 
aflându-se și numeroase firme 
care au nevoie de gaz, inclusiv 
pentru procesul tehnologic. 
Sursa de finanțare: Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI/ 
I.Credite de angajament 
 

3.  Anexa 3/35/28 
Capitolul 5001 Cheltuieli bugetul de stat; 
Capitol bugetar 2 - Programe de 
conservare sau de inchidere a minelor, cod 
642 

Se suplimentează cu suma de  
7.000 mii de lei programul de 
conservare și închidere a 
minelor. 
Autor: deputat USR Vlad 
Emanuel Duruș; grupurile 
parlamentare USR 
 

Această sumă este necesară 
pentru obiectivul „stație tratare 
ape de mine Mina Breiner 
Băiuț, Maramureș”, obiectiv 
aflat în administrarea CN 
Remin SA Baia Mare. 
Construirea stației de tratare la 
Mina Breiner este obligatorie în 
condițiile accidentului din luna 
martie 2018. Obligativitatea a 
fost inclusă în Concluziile 
raportului de accident întocmit 
de APM. Termenul de finalizare 
a stației este iunie 2019.  
Sursa de finanțare: Fondurile 
se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 
 

4.  Anexa nr. 3 / 35 / 02, Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole si alineate pe anii 2017-2022, 
Capitol 5001, Grupa 55 - TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI, Articolul 49 
Transferuri pentru finantarea cercetarii in 
domeniul economic 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei către Anexa nr. 3 / 
35 / 02 pag 4, Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate 
pe anii 2017-2022, Capitol 5001, 
Grupa 55 - TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, Articolul 49 
Transferuri pentru finantarea 
cercetarii in domeniul economic 
Autor: Silvia Monica Dinică, 
Senator USR 

Cercetarea are un rol important 
în dezvoltarea economică a unei 
țări. Ea poate produce multe 
efecte benefice, precum crearea 
de locuri de muncă înalt 
calificate. 
  
Sursa de finanțare: Cei 1.000 
mii lei vor fi alocați din Anexa 
nr. 3 / 35 / 02 pag 4, Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate pe anii 2017-2022, 
Capitol 5001, Grupa 55 - 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI, Articolul 53 
Transferuri pentru finantarea 
lucrarilor de paza si 
intretinere la combinatul minier 
KrivoiRog Ucraina 

Respins la vot 
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Anexa nr. 24 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/36 MINISTERUL ENERGIEI 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii  

1.  Anexa nr.3/ 36 / 28 /Ministerul 
Energiei/ 
Capitol/Grupa/500171 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 2.400.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3 / 36 / 28 
Ministerul Energiei/ Capitol/Grupa/ 
500171 TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 
 
Virgil POPESCU – deputat PNL 
Nicolae NEAGU – deputat PNL 
Ion ȘTEFAN – deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Lipsa investițiilor în sistemul 
energetic național a condus la o 
scădere a capacităților naționale de 
producție și la o creștere fără 
precedent a dependenței naționale de 
resursele energetice care provin din 
import. În plus, prețul energiei a 
înregistrat creșteri semnificative, mai 
ales în ultimul semestru. Pentru acest 
motiv, propunem suplimentarea 
bugetului pentru FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR STRATEGICE DIN 
ENERGIE, cu suma de 2.400 milioane 
lei. 
Urmărim prin acest program 
investițional următoarele efecte: 

- Creșterea producției naționale 
de energie electică și reducerea 
prețurilor de furnizare; 

Comisiile reunite au hotărât 
respingerea prin vot a 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare indicată de iniţiatori nu 
este sustenabilă. 



2000 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii  

- Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii critice de 
transport și distribuție a 
principalelor resurse energetice 
(energie electrică și gaze 
naturale); 

- Construcția și modernizarea 
centralelor de producție a 
energiei electrice; 

-           Construcția și 
modernizarea CET-urilor; 

- Extinderea rețelelor de 
transport/distribuție a gazelor 
naturale; 

- Creșterea investițiilor în 
energii nepoluante. 

 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

2.  Anexa nr. 3 / 36  
Introducerea la punctul 3 
„PRIORITĂȚI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI” a unui nou 

L. Studiu privind oportunitatea 
redeschiderii Minei de Grafit – Baia 
de Fier in vederea crearii unui nou 
lant de productie a bateriilor de 
stocare a energiei electrice 

Având în vedere resursa existentă în 
România și nevoia investițiilor private 
în domeniul energetic acest studiu 
poate crea o nouă linie de business 
care în final poate duce la reducerea 

Respins la vot 



2001 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii  

subpunct L “Studiu privind 
oportunitatea redeschiderii Minei de 
Grafit – Baia de Fier în vederea creării 
unui nou lanț de producție a bateriilor 
de stocare a energiei electrice” 

Autor: Silvia Monica Dinică, 
Senator USR 

semnificativă a costurilor echilibrării 
Sistemului Energetic Național prin 
instalarea unor baterii de stocare a 
energiei electrice. 
  
Din resursa existentă (grafit) se poate 
produce materialul descoperit recent 
grafen ce este folosit în producerea de 
baterii pentru stocarea energiei 
electrice. 
 
Atragerea unor investiții pe o linie de 
producție grafit – grafen – baterii de 
stocare poate duce la următoarele 
avantaje: 
 
- Eficientizarea Sistemului 
Energetic Național 
- Costuri reduse pe piața de 
echilibrare 
- Exportarea materiei prime 
pana la implementarea liniei de 
producție 
- Crearea a sute de locuri de 
muncă în zone economice 
defavorizate 
- Aduce un aport semnficativ la 
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Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragr

af/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii  

trecerea progresivă către energie 
regenerabilă 
- Reducerea prețului la energie 
electrica către consumatorul final 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
din alocarea bugetara aferentă 
punctului C. Planul național de 
investiții (PNI). 
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Anexa nr.25  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/37 ACADEMIA ROMÂNĂ 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 
alineat 

Text amendament 
propus 
(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1.  Anexa 3/37 Academia 
Română, Cap 5301, Titlu 
59, art. 11 
Asociații si fundații 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 350 mii lei. 
 
Autori: Deputat PNL 
Gigel Știrbu, Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și 
Senat 

Motivare: Suma este necesară pentru sprijin financiar 
(de la buget) proiectelor Fundației Naționale pentru 
Știință și Artă (FNSA), fundație de utilitate publică 
care funcționează sub  auspiciile Academiei Române, 
privind editarea și publicarea clasicilor  literaturii 
române in ediții științifice integrale. Din anul 2000 
până în anul  2018, Fundația a tipărit 250 de volume 
în Seria “Opere  
Fundamentale” (ediții de tip Pleiade) cuprinzând 
opera integrală a lui  
M. Eminescu, I.L. Caragiale, Slavici, Bălcescu, 
Kogălniceanu, Goga,  
Lucian Blaga (poezie și teatru), Cioran, Marin Preda, 
Nichita  
Stănescu, Marin Sorescu, Nicolae Iorga (primele trei 
volume din  
Istoria Literaturii). Se dorește continuarea acestui 
proiect 
Sursa de finanțare:  Anexa 3/65/02, Ministerul 
Finanțelor Publice, Titlul V Fonduri de rezervă 

Amendament respins la vot 
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Anexa nr.26  

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/38 AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ  
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare Motivaţia respingerii  

1. A.N.S.V.S.A 
 
Anexa nr. 38/ 3/ 27, pag 23 din 24 
cod program 1066 
cod indicator 831020 
capitol bugetar 20 
subcapitol 20.01.09 
 
Programul acţiunilor de 
supraveghere, prevenire şi control al 
bolilor la animale, al celor 
transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi înregistrare 
a bovinelor, suinelor, 
ovinelor şi caprinelor. 

Se propune majorarea sumei alocate 
pentru programul 1066, cu suma de 
55.000 mii lei, în creştere cu cca 25%, 
față de propunerea din proiectul de 
buget transmis de Guvern. 
 
Autor: Dr. Danut PALE, Deputat PSD 

Necesitatea intensificării acţiunilor de 
prevenire şi combatere a evoluției 
virusului Pestei Porcine Africane pe 
teritoriul României. 
Necesitatea ajustării tarifelor acţiunilor 
sanitar veterinare prestate de medicii 
veterinari de liberă practică împuterniciţi 
pe baza contractului încheiat cu statul 
pentru realizarea acţiunilor de interes 
public naţional, medicii veterinari 
concesionari. 
 
Sursa de finanţare: 75% încasări proprii 
şi 25% prin redistribuire ăn cadrul 
bugetului ANSVSA 

Respins la vot 
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Anexa nr. 27 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/39 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA  MERITELOR 
LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945 -1989 

 
 Articol din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 
 

1.  Anexa 3/39  
Capitolul 5001 
Grupa 10 
Titlul I Cheltuieli de personal 
 

Se suplimentează Capitolul 5001, 
Grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 
personal cu suma de 1.551 mii lei  
 
 
 
 
Autor: 
Senator Arcas Viorel - PSD 
Dp. Sorin Lazar - PSD 
Dp. Cocoș Vasile – PSD 
Dp. Suciu Matei    - PSD 
Dp. Firzak Iulius Marian – Minorităţi 
Naţionale 
Membrii CPRD 1989 
 

În vederea asigurării sumelor 
necesare asigurării obligaţiilor 
salariale pentru posturile ocupate la 
momentul de faţă. 
 
 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului de Finanţe 

În vederea asigurării 
sumelor necesare 
asigurării obligaţiilor 
salariale pentru posturile 
ocupate la momentul de 
faţă. 
 

2.  Anexa 3/39  
Capitolul 5001 
Grupa 20 

Se suplimentează Capitolul 5001, 
Grupa 20, Titlul II Bunuri și servicii 
cu suma de 620 mii lei  

entru 
- arhivarea documentelor aferente 
anilor 2010-2018;  

În vederea asigurării 
fondurilor pentru  
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 Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 
 

Titlul II Bunuri și servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator Arcas Viorel - PSD 
Dp. Sorin Lazar - PSD 
Dp. Cocoș Vasile – PSD 
Dp. Suciu Matei    - PSD 
Dp. Firzak Iulius Marian - Minorităţi 
Naţionale 
Membrii CPRD 1989 

- contracte de mentenanţă pentru 
asigurarea bunei funcționari a 
activității instituției;  
- servicii consultanţă şi asistenţă  
întocmire analiză GAP; 
- implementarea GDPR – 
(regulamentul UE nr.679/2016);  
inventarierea şi scanarea dosarelor 
de revoluționari (această din urmă 
reprezentând măsură a Curţii de 
conturi, a auditului şi a Arhivelor 
Naționale); 
 - aniversarea a 30 de ani de la 
Revoluția din Decembrie 1989 
(deplasări, cazare, materiale 
promoționale).  
 
 
 
 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului de Finanţe  

arhivarea documentelor 
aferente anilor 2010-
2018;  
- contracte de mentenanţă 
pentru asigurarea bunei 
funcționari a activității 
instituției;  
- servicii consultanţă şi 
asistenţă  întocmire 
analiză GAP; 
- implementarea GDPR – 
(regulamentul UE 
nr.679/2016);  
inventarierea şi scanarea 
dosarelor de 
revoluționari (această din 
urmă reprezentând 
măsură a Curţii de 
conturi, a auditului şi a 
Arhivelor Naționale); 
 - aniversarea a 30 de ani 
de la Revoluția din 
Decembrie 1989 
(deplasări, cazare, 
materiale promoționale).  
 
 



2007 

 

 Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 
 

3.  Anexa 3/39  
Capitolul 5001 
Grupa 57 
Titlul IX Asistență socială 
 

Se suplimentează Capitolul 5001, 
Grupa 57, Titlul IX  Asistență socială 
cu suma de 255 mii lei  
 
 
 
Autor: 
Senator Arcas Viorel - PSD 
Dp. Sorin Lazar - PSD 
Dp. Cocoș Vasile – PSD 
Dp. Suciu Matei    - PSD 
Dp. Firzak Iulius Marian - Minorităţi 
Naţionale 
Membrii CPRD 1989 
 
 
 
 

În anul 2019 se împlinesc 30 de ani 
de la Revoluţia din Decembrie 
1989. Acest eveniment va fi marcat 
printr-un itinerar al oraşelor 
martire, sub denumirea de 
„România – 30 de ani de 
Democraţie”, timp de o săptămână, 
unde vor avea loc simpozioane, 
sesiune de comunicări ştiinţifice, 
realizarea unui film documentar. În 
acest proiect vor fi angrenate 
aproximativ 1000 de persoane 
(revoluţionari, elevi, profesori, 
persoane participante în acel 
Decembrie 89 din Oraşele Martir).  
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului de Finanţe 
 

În vederea asigurării 
fondurilor necesare 
pentru organizarea 
evenimentului 
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 Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii 
 

4.  Anexa 3/39  
Capitolul 5001 
Grupa 59 
Titlul XI Alte cheltuieli 
 

Se suplimentează Capitolul 5001, 
Grupa 57, Titlul XI Alte cheltuieli cu 
suma de 35 mii lei  
 
Autor: 
Senator Arcas Viorel - PSD 
Dp. Sorin Lazar - PSD 
Dp. Cocoș Vasile – PSD 
Dp. Suciu Matei    - PSD 
Dp. Firzak Iulius Marian - Minorităţi 
Naţionale 
Membrii CPRD 1989 

Suma este necesară plăţii 
sentinţelor judecătoreşti privind  
dosarele aflate pe rol. 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul Ministerului de Finanţe 

În vederea asigurării 
sumelor necesare 
achitării cheltuielilor de 
judecată. 
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Anexa nr. 28 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/44 INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

1. Anexa nr.  3 / 44 / 01 

INSTITUTUL CULTURAL 
ROMÂN 

Capitoului 5001, CHELTUIELI 
- BUGET DE STAT 

 

Suplimentarea bugetului 
propus pentru anul 2019 cu 
suma 75 mii lei pentru 
demararea elaborării unei 
documentaţii tehnico-
economice aferente 
obiectivelor / proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri 
publice cf. Hotărârii 
Guvernului nr. 907/2016, în 
vederea construcției unui 
obiectiv cultural-educaţional 
şi de cercetare reprezentativ, 
numit Casa Românească/ La 
Maison de Roumanie, în 
cadrul Campusului 
Universitar Internațional „ La 
Cité Universitaire” din Paris, 
Franţa. 

 

Campusul internaţional Universitar situat în inima 
Parisului se prezintă lumii academice ca realizare a unui 
ideal umanist şi pacifist al începutului de secol XX, care 
îşi propune crearea unui spaţiu academic universitar 
internaţional, „o şcoală a relaţiilor interumane pentru 
pace”, cum au denumit-o fondatorii în 1925. Vocaţia sa 
este de a contribui la înţelegerea între popoarele lumii, 
favorizând prietenia, dialogul între studenţi, cercetători şi 
artiştii lumii întregi. În contextul relațiilor cultural - 
istorice apropiate cu Franţa, al parteneriatelor strategice 
şi guvernamentale existente, demararea unui astfel de 
proiect de mare vizibilitate va permite ca România să fie 
reprezentată printre cele 40 de edificii culturale, cu 
12000 de studenţi şi cercetători, 140 de naționalități 
diferite şi să certifice o tradiţie de 2 secole de intelectuali 
formaţi în mediul universitar al Oraşului Luminilor. 

 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 75  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale Şi Administratiei Publice - Programul 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupul parlamentar USR  

 

Național de Dezvoltare Locală 

 

2 Anexa nr. 3/44/02, Capitolul 
6701 „Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 20, Titlu II 
„Bunuri și servicii”, articolul 30 
„Alte cheltuieli”, alineatul 30 
„Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii” 

Se suplimentează în anul 
2019 creditele bugetare cu 
suma de 2.000 mii lei.  

În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 

bugetul Institutului Cultural 

Român, după caz. 

 

Autor:  

Deputat Eugen TOMAC 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  

Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în 
vederea acoperirii cheltuielilor cu programele şi 
proiectele culturale ale institutelor a căror organizare și 
funcționare este în întârziere, precum Institutul Cultural 
Român Kiev, inclusiv filiala de la Cernăuți și Institutul 
Cultural Român Belgrad. 

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. 

 

Sursa de finanțare: Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2019 cu suma de 2.000 mii lei de la Anexa 
nr.3/16/02, Capitolul 5101 „Autorități publice și acțiuni 
externe”, Grupa 20, Titlu II „Bunuri și servicii”, 

Anexa nr. 3/44/02, 
Capitolul 6701 
„Cultură, recreere și 
religie”, Grupa 20, 
Titlu II „Bunuri și 
servicii”, articolul 30 
„Alte cheltuieli”, 
alineatul 30 „Alte 
cheltuieli cu bunuri si 
servicii” 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

Articolul 01 „Bunuri și servicii”, Alineatul 30 „Alte 
bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare”. 

3 Institutul Cultural Român 
Anexa nr.3/44 

Alocarea sumei de 180 mii lei 
pentru programul ”Acțiuni de 
promovare a culturii: acțiuni 
de promovare a culturii, 
științei și civilizației 
românești; activitate 
editorial”, în vederea 
susținerii publicării revistei 
”Limba Română” de la 
Chișinău, Republica 
Moldova. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 

Revista ”Limba Română” de la Chișinău funcționează 
neîntrerupt din anul 1991 și reprezintă unul dintre 
principalele instrumente de păstrare a identității culturale 
a românilor basarabeni din Republica Moldova.  
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 180 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa 3/13/ SECRETARIATUL 
GENERAL AL GUVERNULUI/ Capitolul 5000/ Grupa 
20/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 

4 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. 
 
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 și să valorifice și să promoveze 
valorile creației culturale românești, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, inclusiv în Dublin, 
Irlanda. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 3.500 mii 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

lei a sumelor prevăzute la Anexa 3/13/ 
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI/ 
Capitolul 5000/ Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 

5 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. 
 
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 și să valorifice și să promoveze 
valorile creației culturale românești, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, inclusiv în Copenhaga, 
Danemarca. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 3.500 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 3/13/ 
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI/ 
Capitolul 5000/ Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 

6 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. 
 
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 și să valorifice și să promoveze 
valorile creației culturale românești, este necesară 
deschiderea mai multor filiale, inclusiv în Oslo, 

Supus votului 
amendamentul a fost 

respins 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

Norvegia. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 3.500 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 3/13/ 
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI/ 
Capitolul 5000/ Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII 
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Anexa nr. 29 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/45 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

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. 

 

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. 3/19/ 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE/ Capitolul 
5000/ Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Societatea Română de 
Radiodifuziune 

Anexa 3/45 



2015 

 

2 Societatea Română de 
Radiodifuziune 

Anexa 3/45 

Alocarea sumei de 13.000 
mii lei, astfel încât să fie 
asigurat necesarul real pentru 
serviciile de transmisie a 
programelor radiofonice 
prestate de SN 
Radiocomunicații SA. 

 

Senator Viorel Badea, PNL 

Asigurarea transmiterii programelor radiofonice în țară și 
în străinătate, astfel încât pe parcursul anului să nu fie 
periclitată difuzarea programelor publice de 
radiodifuziune, reușind astfel să fie asigurat obiectul de 
activitate al SRR. 

 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 13.000 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15/ 
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI 
ADMINISTRATIEI PUBLICE /Capitolul 5000/ Grupa 
55/ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

 

Societatea Română de 
Radiodifuziune 

Anexa 3/45 

3 Anexa nr.3/45/02, Capitolul 
6701 „Cultura, recreere si 
religie”, Grupa 55, Titlul VII 
“Alte transferuri”, Articolul 01 
“Transferuri interne”, Alineatul 
18 “Alte transferuri curente 
interne” 

 

Se suplimentează în anul 
2019 creditele bugetare cu 
suma de 4.500 mii lei.  

În mod corespunzător se 
modifică celelalte anexe la 

bugetul Societății Române de 
Radiodifuziune, după caz. 

 

Autor:  

Deputat Eugen TOMAC 
Grupul PMP  

Motivaţia amendamentului:  

Este necesară suplimentarea creditelor bugetare pentru 
finanțarea postului de radio Radio Chișinău în vederea 
contracarării politicii antiromânești din Republica 
Moldova și promovării tradițiilor și obiceiurilor 
strămoșești, identității etnice românești, limbii și culturii 
române. 

 

Sursa de finanțare: Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2019 cu suma de 4.500 mii lei de la Anexa 3/16/02, 
Capitolul 5101 „Autorități publice și acțiuni externe”, 
Grupa 10, Titlul I „Cheltuieli de personal”. 

Anexa nr.3/45/02, 
Capitolul 6701 
„Cultura, recreere si 
religie”, Grupa 55, 
Titlul VII “Alte 
transferuri”, Articolul 
01 “Transferuri 
interne”, Alineatul 18 
“Alte transferuri 
curente interne” 
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Anexa nr. 30 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/48 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
 

Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa 
de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

1 Anexa 3/48/02/ capitolul 
5401/01/04/grupa 59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI/ II. Credite 
bugetare  - Finaţarea partidelor 

politice /03/03 
 
 
 

Reducerea  alocării bugetului pentru 
finanțarea partidelor politice din cadrul 
Autorității Electorale Permanente, de la  
valoare de 409.000 mii de lei la 0 (zero). 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor - Viorel– deputat neafiliat 
Banias Mircea Marius– deputat neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat 
neafiliat 
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat neafiliat 
Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Dobre Mircea – Titus – deputat neafiliat 
Durbacă Eugen – deputat neafiliat 
Huncă Mihaela – deputat neafiliat 
Meiroșu Marilena – Emila– deputat 
neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat neafiliat 
Podașcă Gabriela – Maria – deputat 
neafiliat 
Spînu Ion – deputat neafiliat 
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 
Mocialcă Ion – deputat neafiliat 

Actuala lege a bugetului nu respectă 
angajamentele pentru Instituțiile 
publice cu privire la procentul din 
PIB care ar fi trebuit alocat în 2019, 
pe motiv că nu sunt fonduri 
suficiente, în schimb crește de 
aproape 28 de ori, față de 2016 
finanțatrea partidelor 
parlamentare în 2019. 
 
Bugetul de 409 milioane de lei (100 
milioane de euro) alocat pentru 
partidele politice la care se adaugă 
şi sumele alocate campaniilor 
electorale în valoare de 69.043 mii 
de lei, totalizează o valoare 
exorbitantă care ar trebui distribuită 
altor Ministere care au o reală nevoie 
de finanțare pentru proiecte de 
interes național.   
Aceast buget alocat pentru finanțarea 
partidelor politice este mult prea 
mare având în vedere prioritățile 
României. 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa 
de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

Petric Octavian – deputat neafiliat 
Pop Georgian – deputat neafiliat 
Tudose Mihai – deputat neafiliat 
Vlăducă Oana – Silvia – deputat neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat 

 

 
Sursa de finanțare: 
Autoritatea Electorala Permanentă 
Anexa 3/48/02/ capitolul 
5401/01/04/grupa 59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI/ II. Credite 
bugetare  - Finaţarea partidelor 
politice /03/03 

 
2 Anexa nr. 3 / 48 / 02 Autoritatea 

Electorală Permanentă 
Se propune diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 / 48 / 02 Autoritatea 
Electorală Permanentă/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI / Finantarea 
partidelor politice / Credite bugetare cu 
suma de 238.400 mii lei. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se propune diminuarea sumei alocate 
Autorității Electorale Permanente 
pentru finanțarea partidelor politice 
în anul 2019, de la valoarea de 
409.000 mii lei (credite bugetare), 
până la nivelul de 170.600 mii lei 
(credite bugetare) – sumă acordată în 
anul 2018. 
Creștere propusă pentru anul 2019 nu 
se justifică, în condițiile în care 
domenii prioritare precum sănătatea, 
educația sau infrastructura nu au 
suficiente fonduri alocate. 
 
Sursa de finanțare: Nu necesită 

Respins prin vot 

3 Anexa nr. 3/48/02 - Autoritatea 
Electorală Permanentă, Capitolul 
54.01, Grupă/ titlu 59 - TITLUL 
XI ALTE CHELTUIELI, 
Articolul 03 – Finanțarea partidelor 
politice, II – Credite bugetare, 

Se propune diminuarea sumei alocate 
finanțării partidelor politice, Capitolul 
54.01 Grupă/ titlu 59 articolul 03 – Alte 
cheltuieli, Finanțarea partidelor politice, se 
diminuează cu suma de 60.000 mii lei şi cu 
aceeaşi sumă se majorează Capitolul 5001, 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa 
de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii) 

409.000 mii lei 
 

subcapitolul 5.9 articolul 01, titlul Burse 
pentru  învățământul dual. 
 
Autor 
Florin Roman - PNL 
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Anexa nr. 31 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/55 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ Sursa de 

finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 
1. Anexa 3/55 Capitolul 5000/ 

subcapitol 01/ titlul 10/ articol 01/ 
alineat 01 

La Anexa 3/55 Capitolul 5000/ subcapitol 01/ 
titlul 10/ articol 01/ alineat 01 – Salarii de bază 
se acordă suma de 15.631 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat PSD Nicolicea Eugen 

Executia aferenta salariilor 
de baza pentru anul 2018 a 
fost de 14.464 mii lei. 
In conformitate cu Legea nr. 
153/2017, incepand cu luna 
ianuarie 2019 salariile de 
baza au fost majorate cu 
diferenta de 1/4 dintre 
salariul de bază  prevăzut 
pentru anul 2022 şi cel din 
luna decembrie 2018. 
Aceasta a dus la majorarea 
salariilor de baza cu 49 mii 
lei/luna, fata de decembrie 
2018, respectiv un total de 
539 mii lei/11 luni. 
In luna ianuarie 2019 au avut 
loc concursuri de recrutare, 
in urma carora au fost 
angajate 8 persoane pe 
functii de executie. Costul cu 
salariile de baza aferente 
acestora este de 28 mii 
lei/luna, respectiv un total de 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ Sursa de 

finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 
308 mii lei/11 luni. 
In cursul anului, urmeaza a 
promova in gradul imediat 
superior celui detinut un 
numar de 20 persoane, ceea 
ce conduce la o majorare a 
salariului de baza cu 40 mii 
lei/luna, respectiv 320 mii 
lei/8luni. 
Aceste modificari conduc la 
o crestere a salariilor de baza 
cu 1.167 mii lei/an. 
In concluzie, valoarea 
minima necesară a 
salariilor de baza pe anul 
2019 este de 15.631 mii lei. 
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Anexa nr. 32 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/59 MINISTERUL TURISMULUI 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

1 Anexa nr. 3/59 Ministerul Turismului  
8701 Alte acţiuni economice 
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 

02 Transferuri de capital 
21 Transferuri de la bugetul de stat 

cĂtre bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în turism 

 
Propuneri 2019....10.000 mii lei 
 
 

Propunem includerea în programul 
de investiţii a ministerului pentru 
anul 2019 a obiectivului: 
 
Realizarea unui parc de aventură, 
oraşul Borsec, judeţul Harghita 
 
Propuneri 2018.... 4.256 mii lei 
 
Autori: 
Bende Sándor, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Sebestyén 
Csaba, Benedek Zacharie, Erdei 
D. István – deputaţi UDMR  
Antal István-Loránt, Tánczos 
Barna – senatori UDMR 

Prin realizarea unei parc de 
aventuri, care cuprinde şi o 
pistă bob de vară pe 
amplasamentul actual, folosind 
investiţia deja existentă 
(teleschi cu agăţător, sistemul 
de turnichet, etc.) se poate 
asigura sporirea atractivităţii ca 
destinaţie turistică şi în afara 
sezonului hibernal, în lunile 
aprilie-noiembrie. Numărul 
turiştilor care vor vizita 
staţiunea va creşte în urma 
acestei investiţii şi astfel va 
creşte şi numărul locurilor de 
cazare şi cea a înnoptărilor. 
Cheltuielile presupuse de 
elaborarea studiilor şi de 
proiectare sunt suportate de la 
bugetul local al oraşului 
Borsec, licitaţia pentru lucrări a 
avut loc, contractul de execuţie 
a fost semnat. 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea 
amendamentelor nu se justifică, 
întrucât sursele de finanţare 
precizate de iniţiatori nu sunt 
sustenabile. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Nu este necesară indicarea unei 
surse de finanţare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiţii în suma alocată prin 
buget. 

2 Anexa nr. 3/59/01 Ministerul Turismului 
Transferuri de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Turismului 
cu suma de  24.000 mii lei pentru 
realizarea tronsonului II al pârtiei 
de schi Rarău. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Partia de schi Rarău este 
determinantă pentru turismul şi 
pentru dezvoltarea zonei, unde 
se află şi trei staţiuni turistice 
de interes naţional, Câmpulung 
Moldovenesc, Gura Humorului 
şi Vatra Dornei.  
Există şi un amgajament public 
al domnului Ministru Bogdan 
Trif privind alocarea de fonduri 
pentru amenajarea celui de-al 
doilea tronson, care ar face ca 
pârtia din Masivul Rarău să 
devină cea mai lungă din 
România. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANŢELOR PUBLICE – 
ACŢIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

 

3 Anexa nr.3/59 Introducerea în Anexa 3/59 a Motivaţia amendamentului: Respins la vot  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Program bugetar 2: Programul de marketing 
şi promovare turistică 

obiectivului de investiţii 
„Promovare Costineşti”, cu suma 
de 225 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae 
Turcescu 
Grupul PMP 

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 

4 Ministerul Turismului 
Anexa nr. 3/59 
Capitolul 3. PRIORITĂŢI STRATEGICE 
PE TERMEN MEDIU ALE 
ORDONATORULUI 
Program bugetar 1: Programul de 
dezvoltare a produselor turistice 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Dezvoltarea 
infrastructurii de agrement turistic 
în localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judeţul Bistriţa Năsăud” 
cu suma de 500 mii lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dumitra are un 
potenţial turistic care merită să 
fie valorificat şi finanţat, pentru 
că ar duce la dezvoltarea 
comunităţii locale şi 
îmbunătăţirea infrastructurii 
zonale. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire între unităţile 
administraţiei publice, din 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului. 

 

5.  Ministerul Turismului se creditează  
Programului national de dezvoltare a 

Alocarea sumei de 100.000 mii lei 
sau în baza necesităților deja 

MOTIVAŢIA 
AMENDAMENTULUI 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

turismului ”Schi in Romania” calculate, pentru finalizare tronson 
II pârtie Rarău. 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvaţi 
Romania 

Pârtia de schi de pe Rarău are o 
lungime de 2.850 m, dificultate 
medie şi in acest moment este 
dotată cu instalaţie de 
telegondolă cu 33 de cabine, 9 
tunuri de zăpadă, lac de 
acumulare cu capacitatea de 
10.000 metri cubi, 176 de stâlpi 
de iluminat, clădire 
administrativă, parcare, 
bileterie şi maşină de bătut 
zăpada. Construcţia a început în 
urmă cu 10 ani. La data de 23 
noiembrie 2009 a fost încheiat 
Contractul de lucrări nr.21051 
în valoare totală de 
107.630.252,88 de lei TVA 
inclus, cu obiectul principal 
„Proiectare şi execuţie pârtii de 
schi omologate şi transport pe 
cablu în masivul Rarău, cu 
conexiune la trupul izolat 
intravilan Rarău”, între 
municipiul Câmpulung 
Moldovenesc şi asocierea 
formată din SC Acomin SA 
Cluj Napoca şi SC Instcomp 
SA Suceava. Banii au fost 
alocaţi cu ţârâita În perioada 
2009 – 2012, Ministerul 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a alocat suma de 
44,4 milioane de lei, lucrările 
de la primul tronson al pârtiei 
de schi fiind realizate în 
proporţie de 80%. După anul 
2012, Guvernul a refuzat să mai 
aloce vreun ban pentru pârtia 
de pe Rarău, lucrările fiind 
abandonate timp de mai bine de 
patru ani de zile si reluate in 
2017 cu ajutorul Autoritatii 
Naţionale pentru Turism. 
Primul tronson al pârtiei a fost 
dat în folosință în luna ianuarie 
2019 rămânând însă de finalizat 
al doilea și respectiv al treilea 
tronson. 
 
SURSA DE FINANŢARE: 

1. 40 000 mii lei - 
Ministerul Fondurilor 
Europene 

2. 40 000 mii lei - 
Ministerul Mediului 

20 000 mii lei - Secretariatul 
General al Guvernului - 
Capitolul Autoritati publice si 
actiuni externe - Schema de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

industriei cinematografice. 
6.  Anexa 3/26 Ministerul Turismului Se propune suplimentarea sumei 

de 1.000.000 lei pentru "Elaborare 
studiu de fezabilitate pentru 
amenajarea portului turistic și a 
zonei de agrement de pe Faleza 
Dunării Galați."  
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– 
Senator PNL 
Grupul parlamentar ale PNL 
Senat 

Construirea unui port turistic și 
a unei zone de agrement pe 
faleza Dunării în Galați, 
adaptate nevoilor locale este un 
proiect necesar pentru 
promovarea județului ca 
destinaţie turistică de referinţă 
pentru zona dunăreană.  
Avantajele acestui proiect 
vizează diferite categorii de 
public (locuitori, mediul de 
afaceri, organizații non-
guvernamentale sau instituții 
ale statului), drept pentru care 
acest obiectiv este prioritar 
pentru dezvoltarea locală. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Turismului 

Respins la vot 

7.  Ministerul Turismului se creditează  
Programului national de dezvoltare a 
turismului ”Schi in Romania” 

Alocarea sumei de 100.000 mii lei 
sau în baza necesităților deja 
calculate, pentru finalizare tronson 
II pârtie Rarău. 
 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați 
Romania 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 
Pârtia de schi de pe Rarău are o 
lungime de 2.850 m, dificultate 
medie şi in acest moment este 
dotată cu instalaţie de 
telegondolă cu 33 de cabine, 9 
tunuri de zăpadă, lac de 
acumulare cu capacitatea de 
10.000 metri cubi, 176 de stâlpi 
de iluminat, clădire 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

administrativă, parcare, 
bileterie şi maşină de bătut 
zăpada. Construcţia a început în 
urmă cu 10 ani. La data de 23 
noiembrie 2009 a fost încheiat 
Contractul de lucrări nr.21051 
în valoare totală de 
107.630.252,88 de lei TVA 
inclus, cu obiectul principal 
„Proiectare şi execuţie pârtii de 
schi omologate şi transport pe 
cablu în masivul Rarău, cu 
conexiune la trupul izolat 
intravilan Rarău”, între 
municipiul Câmpulung 
Moldovenesc şi asocierea 
formată din SC Acomin SA 
Cluj Napoca şi SC Instcomp 
SA Suceava. Banii au fost 
alocaţi cu ţârâita În perioada 
2009 – 2012, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a alocat suma de 
44,4 milioane de lei, lucrările 
de la primul tronson al pârtiei 
de schi fiind realizate în 
proporţie de 80%. După anul 
2012, Guvernul a refuzat să mai 
aloce vreun ban pentru pârtia 
de pe Rarău, lucrările fiind 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

abandonate timp de mai bine de 
patru ani de zile si reluate in 
2017 cu ajutorul Autoritatii 
Naţionale pentru Turism. 
Primul tronson al pârtiei a fost 
dat în folosință în luna ianuarie 
2019 rămânând însă de finalizat 
al doilea și respectiv al treilea 
tronson. 
 
SURSA DE FINANȚARE: 

3. 40 000 mii lei - 
Ministerul Fondurilor 
Europene 

4. 40 000 mii lei - 
Ministerul Mediului 

20 000 mii lei - Secretariatul 
General al Guvernului - 
Capitolul Autoritati publice si 
actiuni externe - Schema de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
industriei cinematografice. 

8.  Anexa nr. 3/59 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul ”Studiu 
de fezabilitate – Schi în România 
– Albeștii de Muscel” – valoarea 
3.000 mii lei 
 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 

Obiectivul de investiții ”Schi în 
România, Albeștii de Muscel” 
este prins la poziția II.2 în lista 
cuprinzând proiecte de 
investiții în turism de 
importanță locală din Hotărârea 
nr. 558/2017 privind aprobarea 
Programului pentru dezvoltarea 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 investițiilor în turism - 
Masterplanul investițiilor în 
turism - și a criteriilor de 
eligibilitate a proiectelor de 
investiții în turism aflată în 
vigoare din 8 august 2017. 
Această sumă este necesară 
demarârii studiului de 
fezabilitate 
 
Suma reprezintă 0.07% din 
bugetul pentru finanțarea 
partidelor politice 
 
Sursa de finanțare: Fondurile 
se scad de la Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
capitolul Alte servicii publice 
generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

9.  Anexa nr. 3/59 Se propune alocarea de credite 
bugetare pentru proiectul ”Studiu 
de fezabilitate – Dezvoltarea 
infrastructurii domeniului 
schiabil, Munții Făgăraș (200 de 
zile cu zăpadă pe an - Dezvoltare 
durabilă în Masivul Făgăraș)” – 
valoarea 10.000 mii lei 

Obiectivul de investiții ” 
Dezvoltarea infrastructurii 
domeniului schiabil, Munții 
Făgăraș (200 de zile cu 
zăpadă pe an - Dezvoltare 
durabilă în Masivul Făgăraș” 
este prins la poziția I.1 în lista 
cuprinzând proiecte de 

Respins la vot 



2030 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

 
 
Dep. Liviu-Ionuț Moșteanu, USR 
Dep. Ilie Dan Barna, USR 

 

investiții în turism de 
importanță națională din 
Hotărârea nr. 558/2017 privind 
aprobarea Programului pentru 
dezvoltarea investițiilor în 
turism - Masterplanul 
investițiilor în turism - și a 
criteriilor de eligibilitate a 
proiectelor de investiții în 
turism aflată în vigoare din 8 
august 2017. Această sumă este 
necesară demarârii studiului de 
fezabilitate 
 
Suma reprezintă 0.24% din 
bugetul pentru finanțarea 
partidelor politice 
Sursa de finanțare: Fondurile 
se scad de la Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
capitolul Alte servicii publice 
generale, din Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
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Anexa nr. 33 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/61 MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 
(numai pt comisii) 

1.  Anexa nr. 3 / 61 / 01, Ministerul 
Cercetării și Inovării, Capitol 
5300,“CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE 
DEZVOLTARE” 

Se propune suplimentarea 
cu 100.000 mii lei a 
bugetului Ministerului 
Cercetării și Inovării 
pentru ”Cercetare 
Fundamentală și 
Cercetare Dezvoltare” 

 

Senator Silvia 
Monica Dinică, USR 

Această alocare vine în sprijinul atingerii 
asumate de România pentru Strategia Europa 
2020 de a aloca 2% din PIB pentru sectorul 
cercetării. 
 
Sursa de finanțare:  Cei 100.000 mii lei vor fi 
alocați prin redistribuire de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
Anexa nr. 3 / 15 / 01, Capitolul 5001, Grupa 51, 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 

Respins la vot 

2.  Anexa nr. 3 / 61 / 01, Ministerul 
Cercetării și Inovării, Capitol 
5300,“CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE 
DEZVOLTARE” 

Se propune suplimentarea 
cu 100.000 mii lei a 
bugetului Ministerului 
Cercetării și Inovării 
pentru ”Cercetare 
Fundamentală și 

Motivare: Această alocare vine în sprijinul 
atingerii asumate de România pentru Strategia 
Europa 2020 de a aloca 2% din PIB pentru 
sectorul cercetării. 
Sursa de finanțare:  Cei 100.000 mii lei vor fi 
alocați prin redistribuire de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

Amendament respins la 
vot 
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Cercetare Dezvoltare” 

Autor: Senator Silvia 
Monica Dinică, USR 

Anexa nr. 3 / 15 / 01, Capitolul 5001, Grupa 51, 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE. 

3.  Anexa 3/61 Ministerul 
Cercetării și Inovării, Capitol 
5301, ”Cercetare Fundamentală 
și Cercetare Dezvoltare” 
 

Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Cercetării şi Inovării cu 
suma 2.000.000 mii de lei 
credite de angajament 
pentru ”Cercetare 
Fundamentală și 
Cercetare Dezvoltare”.  
 
Autori: Raluca Turcan - 
deputat PNL 
Marilen Pirtea – deputat 
PNL 
Florica Cherecheş - 
deputat PNL 
Mara Mareş - deputat 
PNL 
Sorin-Dan Moldovan - 
deputat PNL 
Cristinel Romanescu - 
deputat PNL  
Grupurile parlamentare  
PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Motivare: Creșterea finanțării pentru 
programele de cercetare competitivă, în vederea 
asigurării unei finanțări de minimum 1% pentru 
cercetare – obiectiv cuprins și în Programul de 
guvernare 2018-2020. 
Sursa de finanţare:  Anexa Nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni Generale/ TITLUL 
VII Alte transferuri/ I. Credite de angajament 

Amendament respins la 
vot 
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Anexa nr. 34 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/62 MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 
 

Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1.  Anexa 3/62 
 

Alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru realizarea 
obiectivului de investitii 
,,Amenajarea regularizarea 
paraului Tarsa pe o lungime 
de 2 kilometri”, aferent 
orasului Breaza, in anul 
2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta 
Catalina  
Grupul PMP 

Modernizarea și ridicarea 
standardelor de urbanism în 
orașul Breaza, în condițiile în 
care municipalitatea nu 
dispune de fonduri bugetare 
suficiente pentru realizarea 
integrală a investiției. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor 
bugetare ale Ministerului 
Apelor și Pădurilor. 

Respins la vot 

2.  Anexa 3/62 
 

Alocarea sumei de 225 mii 
lei pentru ecologizare 
pârâului Roşioara - sat 
Filipeștii de Pădure, zona 
Dumbrava-sat Dițești, 
extravilan sat Minieri, în 
comuna Filipeștii de Pădure, 

Asigurarea necesarului de 
consum de apă potabilă 
pentru locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului   Ministerului 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

judeţul Prahova, precum si 
introducerea creditelor de 
angajament necesare 
contractării lucrării.   
                                            
Autor:                                     
Deputat Nicoleta Cătălina 
Bozianu                         
Grupul PMP 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

3.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiții – 
Cheltuieli privind consolidări si 
intervenții pentru prevenirea si 
combaterea efectelor produse de 
acțiuni accidentale si calamități 
naturale 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Lucrări de 
Amenajare a cursului de apă 
Şieu din localitatea Şieu 
Sfintu, comuna Sintereag, 
judeţul Bistriţa Năsăud” cu 
suma de 133 mii lei 
Autori:  
Deputat Ionuţ Simionca- 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreste scoaterea de sub 
efectul inundabilităţii a 
localităţii Şieu Sfântu în zona 
numită Rapa și astfel 
prevenirea efectelor 
devastatoare ale inundațiilor 
asupra comunității. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor 
în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

Respins la vot 

4.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
Anexa nr. 3/62 
Alte cheltuieli de investiții – 
Cheltuieli privind consolidări şi 
intervenții pentru prevenirea şi 

Finanţarea obiectivului de 
investiţii „Regularizare Vale 
şi pârâuri în comuna 
Dumitra, judeţul Bistriţa 
Năsăud” cu suma de 500 mii 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât se 
doreşte scoaterea de sub 
efectul inundabilităţii a 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

combaterea efectelor produse de 
acţiuni accidentale şi calamități 
naturale 

lei  
Autori:  
Deputat Ionuţ Simionca- 
Grupul PMP 

localităţii Dumitra și astfel 
prevenirea efectelor 
devastatoare ale inundațiilor 
asupra comunității. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor 
în cadrul Ministerului Apelor 
și Pădurilor. 

5.  Anexa 3/62 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA  
05 Alimentare cu apa si amenajari 
hidrotehnice 
02 Amenajari hidrotehnice 
 
Propuneri 2019…. 435.840 mii lei 

 Solicităm includerea 
următorului obiectiv printre 
proiectele finanțate de 
Ministerul Apelor și 
Pădurilor în vederea 
finalizării: 
 
”Amenajarea râului Someşul 
Mic în municipiul Cluj-
Napoca”, județul Cluj 
 
  
Propuneri 2019…..117.500 
mii lei 
 
Autori: 
Faragó Petru, Csoma Botond, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Turos 

Lucrările de deviere ale albiei 
Someșului, în continuarea 
celor de consolidare a albiei 
sale, este necesară dezvoltării 
Aeroportului Internațional 
Avram Iancu. 
 
Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează 
includerea obiectivului de 
investiții în sumele alocate. 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Loránd, László Attila – 
senatori UDMR 

6.  Anexa nr. 3 / 62 / 01 
MINISTERUL APELOR SI 
PADURILOR  
1765 Managementul resurselor de 
apă  

Se propune alocarea de la 
bugetul Ministerul Apelor şi 
Pădurilor, a  Administraţia 
Națională Apele Române 
(ANAR) a sumei de 50.000 
mii lei pentru regularizarea 
cursurilor de apă din județul 
Suceava, fiind identificate 11 
puncte cu risc mare la 
inundații care necesită astfel 
de lucrări, dar şi de 
reabilitarea malurilor râului 
Suceava în zona în care 
Primăria Suceava dorește 
amenajarea unei zone de 
agrement. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin 
CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat 
PNL SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, 
deputat PNL SUCEAVA 

Executarea acestor lucrări 
constituie necesitate 
stringentă, contribuie la 
creșterea gradului de protecție 
a populației şi punerea în 
siguranță a obiectivelor socio-
economice din bazinul 
râurilor Siret, Suceava, 
Bistrița și Moldova, la 
creșterea calității vieții prin 
reducerea pagubelor produse 
ca urmare a inundațiilor şi, 
totodată, contribuie la o 
creștere economică a zonei 
Se are în vedere executarea 
de lucrări hidrotehnice de 
apărare împotriva 
inundațiilor, lucrările de 
consolidări şi refaceri de 
apărări de mal, regularizări de 
albie şi consolidări, lucrări de 
decolmatare, de compactare 
şi înălțare a vechilor diguri, 
de refacere a pragurilor de 
fund din gabioane etc. 
Se solicită amenajarea 
cursului râului Suceava, unde 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Primăria Suceava dorește să 
amenajeze o zona de 
agrement. 
Sursa de finanțare: prin 
redistribuirea sumelor 
prevăzute la capitolul 
bugetar1765 Managementul 
resurselor de apă de la Anexa 
nr. 3 / 62 / 01 
MINISTERUL APELOR SI 
PADURILOR  
 

7.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor si Padurilor 
Cap 
7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 - 
Amenajari hidrotehnice 

Se propune suplimentarea 
sumei cu  16300 mii lei 
pentru lucrări de amenajare a 
râului Urmenis, Municipiul 
Moinesti , cartier Hangani 
,jud Bacău 
 
Autori: deputat PNL Tudorița 
Lungu, deputat PNL Ionel 
Palăr , Grupurile 
parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 
16300 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins la vot 

8.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor si Padurilor 
Cap 
7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 - 
Amenajari hidrotehnice 

Se propune suplimentarea 
sumei cu  6900 mii la pentru 
regularizare râu Trotuș, com 
Gura Văii, jud Bacău 
 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 6900 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Autori: deputat PNL Tudorița 
Lungu, deputat PNL Ionel 
Palăr, Grupurile parlamentare 
ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

9.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor si Padurilor 
Cap 
7001, Subcapitol 05, Paragraf 02 - 
Amenajari hidrotehnice 

Se propune suplimentarea 
sumei cu  7400 mii lei la 
Ministerul Apelor si 
Padurilor pentru amenajare 
albie râu Trebes, com 
Margineni, jud.Bacău 
Autori: deputat PNL Tudorița 
Lungu, deputat PNL Ionel 
Palăr, Grupurile parlamentare 
ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 7400 
mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

Respins la vot 

10.  Anexa nr. 3 / 62 / 02  
MINISTERUL APELOR SI 
PADURILOR 
Capitol 5001, grupa 55, articol 01, 
alineat 55 /Transferuri pentru 
finantarea lucrarilor de impadurire 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150 mii 
lei pentru împădurire pe o 
suprafață de 4ha comuna 
Unirea, județul Brăila. 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 
3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

11.  Anexa 3/62/ 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Capitol 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/62/ Ministerul Apelor și 
Pădurilor Capitol 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 
suma de 2.000 mii lei pentru  
lucrări de îndiguire pe 
marginea râului Milcov, 
comunca Broșteni, județul 
Vrancea   îndiguirea    
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - 
Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 

Comuna Broșteni este o 
comună mică, cu puțin peste 
2000 locuitori. Nu sunt 
investiții în zonă, iar 
contribuția la bugetul local 
este foarte mică. Însă, 
comuna este situată pe 
marginea râului Milcov, fiind 
inundată de fiecare dată când 
râul se umflă, existând 4 
puncte periculoase pe o 
lungime totală de 4,5 km. În 
ultimii ani, din cauza 
distrugerilor provocate de 
inundații, o parte din 
populație a fost stramutată în 
Odobești, orașul vecin 
comunei. Necesitatea unor 
lucrări de îndiguire sau 
consolidare este foarte mare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
2.000 mii lei sumele  
prevăzute la   Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Alte transferuri – Credite de 
angajament 
 

12.  Anexa 3/62/ 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Capitol 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/62/ Ministerul Apelor și 
Pădurilor Capitol 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 
suma de  42.170 mii lei 
pentru derularea proiectului 
privind amenajarea râului 
Milcov pe sector aval Golești 
– confluență cu răul Putna, 
jud. Vrancea, aprobat prin 
HG nr. 549/25.05.2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - 

Proiectul se referă la 
amenajarea râului Milcov pe 
sector aval Golești - 
confluență cu râul Putna, jud. 
Vrancea, aprobat prin HG nr. 
549/25.05.2011 și este în 
valoare de 51.754.319 lei. Se 
vor executa apărări de mal în 
lungime de 10790 ml și diguri 
de protecție cu o lungime de 
3800 ml. În perioada 2005 - 
2016 în bazinul hidrografic al 
râului Milcov au avut loc 
precipitații de importanță 
deosebită. 
În urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pus în 
pericol case și gospodării 
precum și căi de acces către 
localitățile riverane aferente 
acestui curs de apa. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
42.170 mii lei sumele  
prevăzute la  Anexa nr. 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 
 

3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

13.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Cap. 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/62/ Ministerul Apelor și 
Pădurilor Capitol 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 
suma de 8.004,022 mii lei, 
fără T.V.A. pentru derularea 
proiectului privind   
amenajare râu Milcov pe 
sectorul U.A.T. Milcov, 
judeţul Vrancea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se referă la 
amenajarea râului Milcov pe 
sector U.A.T. Milcov, jud. 
Vrancea. În perioada 2005-
2016 în bazinul hidrografic al 
râului Milcov au avut loc 
precipitații de importanță 
deosebită. 
În urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pus în 
pericol case și gospodării 
precum și căi de acces către 
localitățile riverane aferente 
acestui curs de apa: 317 case 
avariate; 58 case distruse 
total; nr. de locuitori afectați - 
996, peste 200 ha teren 
agricol afectate.  
Proiectul presupune 
efectuarea a 2105 m apărări 
de mal, 3800 m îndiguiri,  

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - 
Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 

3500 m recalibrări albie, 
protecții taluze prin înierbare 
8900 mp, defrișări vegetație 
arboricolă 8 ha. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
8.004,022 mii lei, fără T.V.A. 
sumele prevăzute la  Anexa 
nr. 3/65/02  Mnisterul 
Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

14.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Cap. 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/62/ Ministerul Apelor și 
Pădurilor Capitol 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 
suma de 21.000 mii lei 
pentru derularea proiectului 
privind   amenajarea râului 
Putna și afluenți pe tronsonul 
localitatea Bârsești – 

Proiectul se referă la 
amenajarea râului Putna si 
afluenti pe tronsonul 
localitatea Bârsești – 
localitatea Garoafa, județul 
Vrancea 
În perioada 2005 - 2016 în 
bazinul hidrografic al râului 
Putna si Vizăuți, afluentul 
său, au avut loc precipitații de 
importanță deosebită. 

Respins la vot 



2043 

 

Nr. 
crt. 
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localitatea Garoafa, județul 
Vrancea  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - 
Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 
 

În urma acestor debite, s-au 
format viituri care au pus în 
pericol case și gospodării 
precum și căi de acces către 
localitățile Bârsești, Topești, 
Vidra, Vizantea-Livezi, 
Garoafa. Proiectul presupune 
efectuarea a 3.8 km apărări  
de mal, 5,1 km reprofilări 
albie, praguri de fund cca 8 
bucăți în Vizantea-Livezi. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
21.000 mii lei sumele  
prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

15.  Anexa 3/62/02 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
Cap. 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 – Amenajări 
hidrotehnice 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/62/ Ministerul Apelor și 
Pădurilor Capitol 7001, 
Subcapitol 05, Paragraf 02 – 
Amenajări hidrotehnice cu 
suma de 800 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de 

Revărsarea râului Putna, care 
traversează comuna Garoafa, 
în anul 2018, a produs 
stricăciuni pe o suprafața de 
aproximativ 50 ha, pe ambele 
părți ale cursului apei. Din 
cauza colmatării excesive, 
râul Putna revarsă, în special 

Respins la vot 
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Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

investiții Regularizare Râul 
Putna, comuna Garoafa, 
Județul Vrancea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - 
Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

primăvara, după topirea 
zăpezilor, dar și în timpul 
verii, în perioadele cu ploi în 
cantități importante. Comuna 
Garoafa este un important 
punct pentru cultivarea 
legumelor în județul Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
800 mii lei sumele  prevăzute 
la  Anexa nr. 3/65/02  
Mnisterul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – 
Alte transferuri – Credite de 
angajament 

16.  Anexa 3/62/02  
Ministerul Apelor și Pădurilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Apelor și Pădurilor cu suma 
de 100.000 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiții "Deviere râu 
Someș".  
 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian 

La Cluj este nevoie de o pistă 
de 3.500 de metri pentru ca 
aeronavele care efectuează 
zboruri intercontinentale să 
poată ateriza şi decolare, iar 
pentru realizarea pistei este 
necesară devierea râului 
Someş. Există promisiuni de 
finanțare și declarații 
referitoare la alocarea 
sumelor necesare încă de la 

Respins la vot 
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crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
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Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan 
Sorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

nivelul anului 2013. 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea cu suma de 
100.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII 
ALTE TRANSFERURI I. 
Credite de angajament 

17.  Ministerul Apelor și Pădurilor se 
creditează Capitolul 1765 
“Managementul resurselor de apă 
Ministerul Mediului” 
 

Alocarea sumei de de 500 
mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, 
pentru regularizarea 
malurilor pe râurile cu risc de 
inundații din bazinul 
hidrografic Siret. 
 
Autor: Deputat Nicolae 
Daniel Popescu, Uniunea 
Salvați Romania 
 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 
În condițiile în care 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
a precizat ca prioritate 
strategică - implementarea 
Strategiei naționale de 
management al riscului la 
inundații pe termen mediu și 
lung, în scopul prevenirii și 
diminuării riscului la 
inundații al populației și al 
creșterii gradului de siguranță 
a cetățenilor și a bunurilor, 
continuarea lucrărilor pentru 
zonele cu risc potenţial 

Respins la vot 
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crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

semnificativ la inundaţii 
având o lungime de peste 100 
km se impune întrucat în 
studiile de profil acestea au 
un grad de prioritizare MARE 
și se regăsesc în majoritatea 
măsurilor avute în vedere în 
Planurile de Management ale 
Riscului la Inundaţii inclusiv 
în cel intocmit pentru bazinul 
hidrografic Siret. 
 
SURSA DE FINANȚARE: 

1. 250 mii lei - 
Ministerul Economiei, 
Capitol bugetar 1, 
Program 1 - Programe 
de conservare sau de 
inchidere a minelor 
(cod 642) 
250 mii lei - 

Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni 
externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior 
Centenar 

18.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
 

Se suplimentează alocarea 
bugetară pentru investiția 

Motivația amendamentului: 
Lucrările la „Acumularea 

Respins la vot 
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crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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(numai pentru 
comisii) 

Anexa 3/62/29 Capitolul 5000 
Total general 
Titlul 65 Cheltuieli aferente 
proiectelor cu finanțare 
rambursabilă 

„Acumularea Runcu”, din 
județul Maramureș, la suma 
de 70.000 de mii de lei. 
 
Autor: deputat USR Vlad 
Emanuel Duruș; grupurile 
parlamentare USR 

Runcu” sunt în execuție din 
1987. Până acum au fost 
executate lucrări în proporție 
de aproximativ 80%. 
Investiția are termen de 
finalizare în 2020. Necesarul 
financiar pentru lucrările 
rămase neexecutate depășește 
140.000.000 de lei. 
Nealocarea în acest an a 
sumelor solicitate ar duce la 
întârzieri subiective. Scopul 
investiției este de a asigura 
necesarul rezervelor de apă 
pentru zona de nord a 
județului Maramureș, în 
special a municipiului 
Sighetu Marmației. Al doilea 
oraș din județ se confruntă cu 
mari probleme în ceea ce 
privește alimentarea cu apă. 
În mare parte a anului 
locuitorii orașului sunt supuși 
unor restricții de consum. 
Inclusiv în perioada 
sărbătorilor de iarnă, cei 
peste 37.000 de locuitori ai 
urbei au avut de suferit din 
cauza întreruperilor în 
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crt. 

Articol din 
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admiterii/respingerii 
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comisii) 

furnizarea alimentării cu apă. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile 
se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul 
VI transferuri între unități ale 
administrației publice, 
articolul Transferuri de 
capital, Programul Național 
de Dezvoltare Locală. 
 

19.  Ministerul Apelor și Pădurilor  
 
Anexa 3/62 Capitol 70015803 

Alocarea sumei de 12.500 
mii lei pentru ,,Amenajare 
împotriva inundațiilor – râul 
Bârsa". 
 
Autor: Grupurile 
parlamentare USR 

Râul Bârsa necesită amenajări 
hidrografice în porțiunea 
viitorului aeroport 
international Brașov. 
Proiectul este în atenția 
Ministerului Apelor și 
Pădurilor de mai mulți ani, 
fiind prins în buget în anul 
2014. Anul acesta este 
imperios necesară execuția 
acestor lucrări.   
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Respins la vot 



2049 

 

Nr. 
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Regionale și Administrației 
Publice (anexa nr. 3/15) la 
capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de 
Dezvoltare Locală” cu suma 
de 12.500 mii lei. 

20.  Ministerul Apelor și Pădurilor, 
Anexa 3/62. 

Extindere alimentare cu apa 
in com. Saschiz, jud. Mures, 
suma necesara este de  
6.169.787 lei.  
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera 
Deputatilor) 

Cresterea și îmbunătățirea 
calitatii apei potabile 

Respins la vot 

21.  Ministerul Apelor și Pădurilor, 
Anexa 3/62. 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate in comuna Raciu, 
perimetrul de ameliorare 
Cernatoaie-Continit - 57,37 
ha. Suma necesară este de  
44.953 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera 
Deputatilor) 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate 

Respins la vot 

22.  Ministerul Apelor și Pădurilor, 
Anexa 3/62. 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate in comuna Raciu, 

Reconstructie ecologica 
forestiera pe terenuri 
degradate 

Respins la vot 
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crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
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admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

perimetrul de ameliorare 
Cernatoaie-Continit - 57,37 
ha. Suma necesară este de 
166.841 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 
(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera 
Deputatilor) 

23.  Ministerul Apelor și Pădurilor se 
creditează Capitolul 1765 
“Managementul resurselor de apă 
Ministerul Mediului” 
 

Alocarea sumei de de 500 
mii lei sau în baza 
necesităților deja calculate, 
pentru regularizarea 
malurilor pe râurile cu risc de 
inundații din bazinul 
hidrografic Siret. 
 
Autor: Deputat Nicolae 
Daniel Popescu, Uniunea 
Salvați Romania 
 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 
În condițiile în care 
Ministerul Apelor și Pădurilor 
a precizat ca prioritate 
strategică - implementarea 
Strategiei naționale de 
management al riscului la 
inundații pe termen mediu și 
lung, în scopul prevenirii și 
diminuării riscului la 
inundații al populației și al 
creșterii gradului de siguranță 
a cetățenilor și a bunurilor, 
continuarea lucrărilor pentru 
zonele cu risc potenţial 
semnificativ la inundaţii 
având o lungime de peste 100 
km se impune întrucat în 
studiile de profil acestea au 
un grad de prioritizare MARE 

Respins la vot 
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paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

și se regăsesc în majoritatea 
măsurilor avute în vedere în 
Planurile de Management ale 
Riscului la Inundaţii inclusiv 
în cel intocmit pentru bazinul 
hidrografic Siret. 
 
SURSA DE FINANȚARE: 

2. 250 mii lei - 
Ministerul Economiei, 
Capitol bugetar 1, 
Program 1 - Programe 
de conservare sau de 
inchidere a minelor 
(cod 642) 
250 mii lei - 

Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni 
externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior 
Centenar 

24.  Ministerul Apelor și Pădurilor 
 
Anexa 3/62/29 Capitolul 5000 
Total general 
Titlul 65 Cheltuieli aferente 
proiectelor cu finanțare 
rambursabilă 

Se suplimentează alocarea 
bugetară pentru investiția 
„Acumularea Runcu”, din 
județul Maramureș, la suma 
de 70.000 de mii de lei. 
 
Autor: deputat USR Vlad 

Motivația amendamentului: 
Lucrările la „Acumularea 
Runcu” sunt în execuție din 
1987. Până acum au fost 
executate lucrări în proporție 
de aproximativ 80%. 
Investiția are termen de 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Emanuel Duruș; grupurile 
parlamentare USR 

finalizare în 2020. Necesarul 
financiar pentru lucrările 
rămase neexecutate depășește 
140.000.000 de lei. 
Nealocarea în acest an a 
sumelor solicitate ar duce la 
întârzieri subiective. Scopul 
investiției este de a asigura 
necesarul rezervelor de apă 
pentru zona de nord a 
județului Maramureș, în 
special a municipiului 
Sighetu Marmației. Al doilea 
oraș din județ se confruntă cu 
mari probleme în ceea ce 
privește alimentarea cu apă. 
În mare parte a anului 
locuitorii orașului sunt supuși 
unor restricții de consum. 
Inclusiv în perioada 
sărbătorilor de iarnă, cei 
peste 37.000 de locuitori ai 
urbei au avut de suferit din 
cauza întreruperilor în 
furnizarea alimentării cu apă. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile 
se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul 
VI transferuri între unități ale 
administrației publice, 
articolul Transferuri de 
capital, Programul Național 
de Dezvoltare Locală. 
 

25.  Ministerul Apelor și Pădurilor  
 
Anexa 3/62 Capitol 70015803 

Alocarea sumei de 12.500 
mii lei pentru ,,Amenajare 
împotriva inundațiilor – râul 
Bârsa". 
 
Autor: Grupurile 
parlamentare USR 

Râul Bârsa necesită amenajări 
hidrografice în porțiunea 
viitorului aeroport 
international Brașov. 
Proiectul este în atenția 
Ministerului Apelor și 
Pădurilor de mai mulți ani, 
fiind prins în buget în anul 
2014. Anul acesta este 
imperios necesară execuția 
acestor lucrări.   
 
Sursa de finanțare: Se 
diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice (anexa nr. 3/15) la 
capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
”Programul Național de 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 
/ sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Dezvoltare Locală” cu suma 
de 12.500 mii lei. 
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Anexa nr. 35 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 3/64 MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

Nr. 
crt. 

Articol din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/ 
alineat 

Text amendament 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
admiterii/respingerii 
(numai pentru 
comisii) 

1.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului „Editarea si 
distribuție în Școlile din 
comunitățile mari de români, unde 
învață copii români, manuale în 
limba română care să cuprindă 
informații despre geografia și 
istoria României și limba și 
literatura română” 
cu suma de 500 mii lei, în anul 
2019. 
 
 
Deputat Doru Coliu                                             
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent nu sunt susținute ore de  
limba româna,  iar copiii 
românilor din diaspora nu sunt 
educați cu privire la istoria și 
geografia României” 
 
 
Sursa de finanțare: 
Suma de 500 mii lei se asigură 
prin diminuarea corespunzătoare a 
creditelor aferente 
obiectivului prevăzut în Anexa 
nr.3/64/02, Capitolul 5001, Grupa 
20, Titlul II Bunuri si Servicii, 
Articolul 01 ”Bunuri și servicii” 

Respins la vot 

2.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Înființarea a 12 
centre comunitare în marile 
comunități de români din Spania,  
Italia,  Franța, Marea Britanie și 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent comunitățile de români nu 
dispun de spații  adecvate unde 

Respins la vot 
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Germania” cu suma de 3000  mii 
lei, în anul 2019 
 
 
 
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

pot desfășura diferite activități 
social culturale.  
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 3000 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

3.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
jurnaliștilor români și ziarelor 
românești din diaspora” cu suma 
de 50 mii lei, în anul 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  

Motivația amendamentului  
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent jurnaliștii romani din 
comunitățile de români, întâmpină 
dificultăți de ordin financiar în 
culegerea si distribuirea de 
informații referitoare la România 
si cetățenii români din afara 
granițelor țării” 
 
Sursa de finanțare: 
Suma de 50 mii lei se asigură prin 
diminuarea corespunzătoare a 
creditelor aferente 
obiectivului prevăzut în Anexa 

Respins la vot 
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Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

nr.3/64/02, Capitolul 5001, Grupa 
20, Titlul II Bunuri si Servicii, 
Articolul 01 ”Bunuri și servicii” 

4.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Constituirea unui 
fond pentru sprijinirea școlilor de 
duminică susținute de preoții din 
comunitățile de români din afara 
granițelor țării” cu suma de 3000 
mii lei în anul 2019. 
 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent preoții din afara granițelor 
țării nu dispun de suficiente 
fonduri pentru achiziționarea de 
manuale, rechizite,  echipamente 
informatice și dotarea 
bibliotecilor.  
Școlile de duminică sunt un bun 
promotor al limbii și culturii 
românești 
Sursa de finanțare:  
Suma de 3000 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Respins la vot 

5.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Elaborarea și 
implementarea proiectelor pentru 
reîntoarcerea în țară a românilor 
din afara granițelor țării” cu suma 
de 4000 mii lei în anul 2019 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
Romania are un deficit de forță de 
muncă, fapt confirmat de numărul 
mare de cetățeni din afara Uniunii 
Europene care muncesc pe 

Respins la vot 
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Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

teritoriul României și de cererea 
angajatorilor români pentru  
angajarea cetățenilor nerezidenți. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 4000 mii lei se asigura 
prin diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

6.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii din Heistraat 319, 2610 
Wilrijk (Antwerpen), Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 

Respins la vot 
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granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

7.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
Capelei  Ortodoxe "Sfintii 
Apostoli Petru si Pavel", Eglise de 
vilage, Bonnert, Arlon, 6700, 
rue de la Platinerie, Belgia ” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 

Respins la vot 
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Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

8.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Place de la Duchesse de 
Brabant 24- 1080, Bruxelles, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 

Respins la vot 
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diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

9.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe române Sfântul 
Nicolae, Rue des Palais 181 -183, 
1030 Bruxelles, Belgia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 

Respins la vot 
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Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

10.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Buna Vestire, 
Place de la Duchesse de Brabant 
24- 1080, Bruxelles, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 

Respins la vot 
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Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

11.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe ELLEZELLES, 
Parohia Sf. Arhangheli Mihail și 
Gavriil și Sf. Nectarie (8 si 9 
noiembrie) St. Marie-Madeleine, 
Place Lahamaide, 7890 
Lahamaide / Ellezelles, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 

Respins la vot 
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Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

12.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe  
GENT-AALST, Parohia Sfântul 
Apostol Andrei şi Sfântul Materne 
(30 noiembrie şi 20 septembrie) 1 
ci Begijnhof, 41A, 9300 Aalst, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 

Respins la vot 
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”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

13.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe 
HOOGSTRATEN, Parohia Sf. 
Ioachim și Ana (9 septembrie), 
Sint Jan Evangelist Begijnhof 39, 
2320 Hoogstraten, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 

Respins la vot 
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dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

14.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe  
HULDENBERG (LOONBEEK) 
Parohia Toți Sfinții, Sint-
Jansbergsteenweg 44, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 

Respins la vot 
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În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

15.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe KNOKKE-
HEIST, Parohia Sf. Apostoli (30 
iunie), Stela Maris, 
Christianastraat, Zeebrugge 8380 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 

Respins la vot 
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În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

16.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe LANDEN, 
Parohia Înălțarea Sfintei Cruci (14 
septembrie), Sint Norbertus, Sint 
Norbertusstraat 64 B, 3400 
Landen 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 

Respins la vot 
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Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

17.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe  
LIÈGE, Parohia Pogorârea 
Sfântului Duh și Sfântul Cuv. 
Dimitrie Basarabov, Rue des 
Airelles 103, 4100 Seraing, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 

Respins la vot 
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al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

18.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe ROESELARE 
(ROULERS),Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Luca (18 
octombrie), Belgia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 

Respins la vot 
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Pretutindeni 
19.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 

Pentru Românii de Pretutindeni 
Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe SINT 
NIKLAAS, Parohia Intrarea în 
Templu a Maicii Domnului (21 
noiembrie), Heilige Familiekeerk 
- Herenstraat 9100, Belgia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Respins la vot 
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20.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe STAVELOT, 
Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului (01 octombrie) 
24, Rue Neuve 4970 Stavelot, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

Respins la vot 

21.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul Introducerea în Anexa nr.3/64/02 Motivația amendamentului: Se Respins la vot 
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Pentru Românii de Pretutindeni a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe TURNHOUT, 
Parohia Sf. Gheorghe (23 aprilie) 
de Merodelei 193 B-2300 
Turnhou, Belgia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

22.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 

Respins la vot 
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activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe WARISY - 
RENDEUX, PROVINCIA 
LUXEMBOURG, Parohia 
"Nașterea Sfântului Ioan 
Botezätorul" (24 iunie), Warisy, 
rue du Monument 25, 6987, 
Belgia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

23.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 

Respins la vot 
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funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, BASEL 
Parohia Sfântul Apostol Andrei 
(30 noiembrie), Pfarreizentrum 
St.Marien; Stockackerstr.36, 4153 
Reinach Basel, Elveția” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

24.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 

Respins la vot 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/noiembrie/noiembrie30.htm


2076 

 

bisericii ortodoxe, BERNA 
Parohia Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe (23 aprilie), 
Elisabethenkapelle, Inselspital 
Bern, Elveția” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”.. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

25.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, CHUR 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 

Respins la vot 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/aprilie/aprilie23.htm
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(CHOIR), Parohia Cuvioasa 
Parascheva (14 octombrie) 
Priesterseminar St. Luzi, Alte 
Schanfiggerstr. 7, 7000 Chur, 
Elveția” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

26.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe,  
FRIBOURG, Parohia Sfântul 
Dimitrie cel Nou (27 octombrie), 
Albertinum Fribourg, 1 rue de 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie14.htm
http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie27.htm
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l'Hopital, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

27.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, GENEVA, 
Parohia Sfântul Ioan Botezătorul 
(7 ianuarie), Eglise de la Trinité, 
Avenue Eugène-Lance 2, 1212 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/ianuarie/ianuarie07.htm


2079 

 

Grand-Lancy/Ge, Elveția” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

28.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe,  
GENEVA-CHAMBESY, Parohia 
Învierea Domnului, Chemin de 
Chambésy 37, 1292 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2080 

 

Chambésy/Ge, Elveția” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”.. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

29.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LAUSANNE, 
Parohia Tuturor Sfinţilor Români, 
Chapelle de Tous-les-Saints-
Roumains, 2 Avenue de la Harpe, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2081 

 

1007 Lausanne, Elveția” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

30.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LUGANO, 
Parohia Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava (2 iunie), Chiesa 
Madonnetta, Via Madonnetta 13, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2082 

 

6900 Lugano Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

31.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LUZERN 
(LUCERNA) Parohia Naşterea 
Maicii Domnului (8 septembrie), 
Capela Steinmattli, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2083 

 

Bodenmattstrasse 2, 6048 – Horw, 
Elveția” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

32.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, NEUCHÂTEL, 
Parohia Sfânta Treime și Sfântul 
Nectarie de Eghina, Église St 
Nectaire, Grande Rue 13, 2035 - 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2084 

 

Corcelles, Elveția” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

33.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, SAVIESE – 
SION, Parohia Sfinţii Gheorghe şi 
Mauriţiu (23 aprilie şi 22 
septembrie), Chapelle des 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2085 

 

Marianistes, Chemin de Pellier, 
10  1950 Sion, 
Chapelle Saint Antoine, Route 
d'Oucon 31  1965 Savièse 
Elveția” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

34.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, ST. GALLEN, 
Parohia Sfântul Antonie cel Mare, 
Heimatstrasse 13, 9008 St. Gallen, 
Elveția” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2086 

 

anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

35.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
WINTERTHUR, Parohia 
Adormirea Maicii Domnului 
Kripta Peter un Paul, Tellstrsse 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2087 

 

11A, 8400 Winterthur, Elveția” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

36.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, ZÜRICH 
Parohia Sfântul Nicolae (6 
decembrie) 
biserica: Krypta der St. Katharina 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2088 

 

Kirche, Wehntalerstr. 451, CH-
8046, Zürich, Elveția” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

37.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, AIX-EN-
PROVENCE, Parohia Sfântul 
Ioan Casian (29 februarie), «Les 
Granettes», 2235 route de Berre, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2089 

 

13090 Aix-en-Provence, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

38.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, AMIENS 
Parohia Învierea Domnului 
biserica: Chapelle „Pèlerinage St. 
Joseph“, 52 Chaussée Jules-Ferry, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2090 

 

80000 Amiens, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

39.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, AUXERRE, 
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Luca (18 octombrie) 
şi Sfântul Gherman de Auxerre 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2091 

 

(31 iulie) 
biserica: Saint Germain, Place 
Saint-Germain, 89000 Auxerre, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

40.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, BESANÇON, 
Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului şi Sfântul Gheorghe (1 
octombrie), capela bisericii 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2092 

 

Sainte-Jeanne-d’Arc, rue 
Fontenottes/Crotot, 25000 
Besançon, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

41.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, BORDEAUX, 
Parohia Sfântul Iosif (19 martie) 
şi Sfântul Ioan Maximovici (2 
iulie), 58-60 rue Paul Louis 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2093 

 

Lande, 33000 Bordeaux Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

42.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, BREST 
Parohia Sfintei şi de-viaţă-
făcătoarei Cruci (14 septembrie), 
La Trinité, 29280 La Trinité-en-

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2094 

 

Plouzané, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

43.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, BRIVE 
Filia Parohiei Sfântul Nicolae - 
Clermont – Ferrand, 108 avenue 
Georges Pompidou, 19100 Brive-

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2095 

 

la-Gaillarde, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

44.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, CAEN 
Parohia Sfântul Andrei şi Sfânta 
Alexandra, Chapelle du Centre 
Hospitalier Régional, 14 Bd 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2096 

 

Clemenceau, 14000 Caen, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

45.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
CARCASSONNE, Parohie în 
formare, Eglise du Sacré-Coeur, 
18 rue Jules Michelet, 11000 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2097 

 

Carcassonne, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

46.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, CHARTRES, 
Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie), 
L’Oratoire du Centre œcuménique 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2098 

 

et artistique, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

47.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
CHANTONNAY, Parohia Sfântul 
Apostol Andrei și Sfântul Cuv. 
Philibert de Noirmoutier, 17 rue 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2099 

 

Louis Marchegay, 85110 Saint 
Germain de Prinçay 
(CHANTONNAY), Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

48.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
CHATEAUBRIANT, Filia Sf. 
Siluan Athonitul- Parohia Nantes, 
9 Rue du Prieuré de Bere, 44110 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2100 

 

Châteaubriant, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

49.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
CHATELLERAULT, Filie a 
Parohiei Chantonnay, 4 chemin du 
portail rouge Antoigne 86100 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2101 

 

Chatellerault, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

50.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
CHERBOURG, Comunitatea Sf. 
Cecilia (22 noiembrie), chapelle 
du Centre Hospitalier Louis 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2102 

 

Pasteur, 46 rue du Val de Saire, 
50100 Cherbourg, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

51.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, "Sfântul 
Nicolae", Parohia Sfântul Nicolae 
(6 decembrie), 43 rue Sainte 
Claire, 63000 Clermont-Ferrand, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2103 

 

Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

52.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, DIJON  
Parohia Sfântul Apostol și 
Evanghelist Ioan (8 mai) și 
Sfântul Benign (1 noiembrie), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2104 

 

Chapelle St. Jacques, 13 Rue 
Colonel Picard, 21000 Dijon, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

53.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, FIGEAC 
Parohia Sfântul Arhanghel Mihail 
şi Sfântul Georges din Puy-en-
Velay (29 septembrie), 33 rue de 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2105 

 

Colomb, 46100 Figeac, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

54.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, GRASSE 
Parohie, Sfântul Ioan Botezătorul, 
06130 Grasse, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2106 

 

 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

55.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, GRENOBLE, 
Parohia Tuturor Sfinţilor, Église 
St. Bernard, 59 av. Potié, 38400 
Saint-Martin-d’Hères, Franța” cu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2107 

 

suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

56.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LE HAVRE, 
Parohia Sfântul Mucenic 
Gheorghe și Sfântul Paisie de la 
Neamț (23 aprilie și 15 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2108 

 

noiembrie), Saint Julien, 49 rue 
Maurice Blard, 76600 Le Havre, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

57.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LE PUY-EN-
VELAY, Filia Parohiei Sfântul 
Nicolae - Clermont – Ferrand, 
capela Seminarului, intrare: 15 rue 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2109 

 

Henri Pourrat, 43000 Le Puy-en-
Velay, Franța” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

58.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LILLE 
Parohia Sfântul Ioan Botezătorul 
și Sfânta Parascheva (07 ianuarie 
și 14 octombrie), Chapelle Saint 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2110 

 

Joseph, 144 boulevard Victor 
Hugo, 59000 Lille, Franța, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

59.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LORIENT, 
Filie a Parohiei Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel – Nantes, 1 rue 
Turenne, 56100 Lorient, Franța” 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2111 

 

cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

60.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, LYON 
Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil (8 noiembrie), 53, 
Chemin de Fond de Rose,  69300 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2112 

 

Caluire-Et-Cuire, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

61.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, MARSILIA, 
Parohia Sfinţii Trei Ierarhi (30 
ianuarie), Saint-Cannat, 4 Place 
des Prêcheurs, 13001 Marseille, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2113 

 

Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

62.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, METZ 
Parohia Sfântul Martin şi Sfântul 
Siluan (11 noiembrie), 32 rue 
Saint-Gengoulf, 57000 Metz, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2114 

 

Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

63.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, MONESTIER, 
Parohia Sfântul Nectarie și Sfânta 
Foy (9 noiembrie și 6 octombrie), 
Centrul de studii și rugăciune 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2115 

 

"Sfânta Cruce" (14 septembrie), 
Sainte Croix, 24240 Monestier, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

64.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
MONTBRISON, Parohia Sfântul 
Pantelimon, Chapelle Saint 
Aubrin, 12 rue de Bellevue, 42600 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2116 

 

Montbrison, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

65.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
MONTBRISON, Parohia Sfântul 
Pantelimon, Chapelle Saint 
Aubrin, 12 rue de Bellevue, 42600 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2117 

 

Montbrison, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

66.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, 
MONTPELLIER, Parohia Sfântul 
Apostol Andrei (30 noiembrie), 
chapelle de la Communauté des 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2118 

 

Jésuites, 23 rue de la Garenne, 
34090 Montpellier, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

67.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, MORLAIX, 
Parohia Sfântul Rafael şi Sfinții 
Noi Martiri, église de Coatserho, 
6 rue de Porsmoguer 29600 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2119 

 

Morlaix, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

68.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, MULHOUSE, 
Parohia Sfinţii Cosma şi Damian 
(1 nov), 26 rue de Guebwiller, 
68840 Pulversheim, Franța” cu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2120 

 

suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

69.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, NANCY 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iunie), 36 Quai de la 
Bataille, 54000 Nancy, Franța” cu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2121 

 

suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

70.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, NANTES 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iunie), 85 bis, route de 
Nantes, Vertou, 44120, Franța” cu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2122 

 

suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

71.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, NIORT  
Parohie în formare - Sf. Ierarh 
Nicolae și Sf. Ierarh Martir Leger 
d'Autun, 3 Impasse Abbaye Saint 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2123 

 

Liguaire, 79000 Niort, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

72.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, NISA 
Parohia Sfinţii Constantin şi Elena 
(21 mai), Notre-Dame du Vallon 
des Fleures, 164 Av. Henry 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2124 

 

Dunant, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

73.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, NÎMES 
Parohia Întâmpinarea Domnului 
(2 februarie), Maison Paroissiale 
de l’Eglise Notre-Dame-des-

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2125 

 

Enfants, 781 rue de Bouillargues, 
30000 Nîmes, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

74.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, PARIS - ILE 
DE FRANCE, Biserica Ortodoxă 
Română din Paris (catedrală 
mitropolitană) - Parohia Sfinţii 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2126 

 

Arhangheli Mihail, Gavriil şi 
Rafail (8 noiembrie), Eglise 
Orthodoxe Roumaine, 9 rue Jean 
de Beauvais, 75005 Paris, Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

75.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia 
Pogorârea Duhului Sfânt - Clichy 
biserica: Notre-Dame-
Auxiliatrice, 8 rue d’Alsace, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2127 

 

92110 Clichy, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

76.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfânta 
Parascheva şi Sfânta Genoveva 
(14 octombrie), Saint-Sulpice, 
Crypte St-François, 35 rue Saint-

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2128 

 

Sulpice, 75006 Paris, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

77.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfânta 
Genoveva şi Sfântul Martin (3 
ianuarie și 11 noiembrie), 
Chapelle de Joinville, Eglise St. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2129 

 

Charles Borromée, chapelle N. D. 
de Lourdes, 5 avenue de Paris, 
94340 JOINVILLE-le-Pont, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

78.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfântul 
Martin (11 noiembrie) - Sucy-en-
Brie, Notre-Dame-des-Bois, 19 
Bd. de la Liberté, 94370 Sucy-en-

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2130 

 

Brie, Franța” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

79.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfântul 
Ioan Casian şi Sfânta Genoveva 
(29 feburarie şi 3 ianuarie) - 
Trappes 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2131 

 

biserica: Chapelle Sainte-Thérèse 
de l'Enfant-Jésus, 22 rue du Bel 
Air - Quartier de la Boissière - 
78190 – Trappes, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

80.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia 
Înălţarea Domnului şi Sfântul 
Ştefan cel Mare (2 iulie) – 
Montreuil, 125 Rue de Ruffins, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2132 

 

93100 Montreuil, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

81.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfinţii 
Trei Ierarhi (30 ian) – 
Romainville, 56 rue de la 
Fraternité, 93230 Romainville, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2133 

 

Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

82.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Biserica 
Soborul Maicii Domnului şi 
Sfântul Ilie (26 decembrie şi 20 
iulie) (Reşedinţa mitropolitană -

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2134 

 

Limours), 1 Bd du Gl Leclerc, 
91470 Limours, Franța” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

83.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Paraclisul 
mitropolitan Sfinţii Ioachim şi 
Ana (9 sept) - Igny / Palaiseau 
biserica: 14 ave du 1er Mai, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2135 

 

91120 Palaiseau (detalii acces), 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

84.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia 
Înălțarea Sfintei Cruci (14 
septembrie) - Livry Gargan, 
Chapelle Saint Joseph, 5 rue 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2136 

 

Graffan, 93190, Livry Gargan, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

85.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfântul 
Gherman şi Sfântul Clodoald 
(Cloud) (28 mai) - Louveciennes 
biserica: 21 rue de Montbuisson, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2137 

 

78430 Louveciennes, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

86.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfântul 
Martir Antim Ivireanul - Auvers 
sur Oise, 24 Rue Simone le 
Danois, 95430 Auvers sur Oise, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2138 

 

Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

87.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfânta 
Treime si Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe - Villeneuve Saint 
Georges 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2139 

 

biserica: 10 place des Erables, 
Villeneuve Saint Georges 94190, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

88.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, Parohia Sfinții 
Ierarhi Calinic de la Cernica și 
Ioan Maximovici, Fontainebleau, 
Chapelle Notre-Dame des 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2140 

 

Fougères, în interiorul curții de la 
numărul 27, avenue du Général de 
Gaulle, 77210 Avon, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

89.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, PERPIGNAN, 
Parohia Sfântul Spiridon (12 
decembrie) 
biserica : La Sainte Famille, 35 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2141 

 

rue Frédéric Bartholdi, quartier 
Torcatis, 66000 Perpignan, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

90.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, REIMS - 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel (29 iunie), biserica: 3 Rue  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2142 

 

Saint Joseph Chapelle Saint 
joseph, Chalons en Champagne, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

91.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe, RENNES 
Misiunea Sfinții și Drepții Părinți 
Ioachim și Ana (09 septembrie) 
biserica: 1 rue Marceau, 35000 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2143 

 

Rennes, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

92.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe ROUEN 
Parohia Sfântul Siluan Athonitul 
și Sfântul Victrice de Rouen (24 
septembrie), biserica: chapelle 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2144 

 

Saint-Victrice, 8 rue de 
l’Industrie, Ile Lacroix, 76000 
Rouen, Franța” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

93.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe SAINT-LIZIER 
Parohia Sfântul Serafim de Sarov 
şi Sfântul Isaac Sirul 
biserica: Chapelle de l'Hôtel-Dieu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2145 

 

(et Halte de Compostelle) , rue de 
l'Hôtel-Dieu, 09190 Saint-Lizier, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

94.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe SAINTES 
Parohia Sfântul Eutropiu şi 
Sfântul Gheorghe, biserica: Eglise 
Saint Clément, 17340, Cabariot, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2146 

 

Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

95.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe 
STRASBOURG, Parohia Sfântul 
Ioan Botezătorul (24 iunie), 
biserica: 14 rue Sainte-Elisabeth, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2147 

 

67000 Strasbourg, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

96.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe TARBES - 
LOURDES – PAU, Parohia 
Maica Domnului - Izvorul Vieţii 
biserica: 10 rue des Pyrénées, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2148 

 

65000 Tarbes, Franța” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

97.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe TOULON 
Parohia Sfinții Împărați 
Constantin și Elena (21 mai) și 
Sfânta Agata (5 februarie), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2149 

 

biserica: Chapelle Sainte-Agathe, 
chemin de Sainte Agathe, 83000 
TOULON (Cap Brun), Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

98.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe TOULOUSE, 
Parohia Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie), 
biserica:185 chemin de Boudou, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2150 

 

31140 Launaguet, Franța” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

99.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe TOURS 
Parohia Sfântul Nectarie de 
Eghina (9 noiembrie), biserica: 
Chapelle des Lazaristes, 12 rue du 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2151 

 

Général Meusnier, 37000 Tour, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

100.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe TROYES 
Parohia Sfântul Gheorghe (23 
aprilie) 
biserica: 21 Rue des Terrasses, 10 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2152 

 

000 TROYES (Chapelle des 
sœurs de la providence), Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

101.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe VERNON 
Parohia Sfânta Ecaterina din 
Alexandria biserica: Place de la 
Mairie, 27950 La Chapelle - 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2153 

 

Réanville, Franța” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

102.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe VICHY 
Parohia Schimbarea la Faţă (6 
august) - Misiune a Parohiei 
Sfântul Nicolae - Clermont – 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2154 

 

Ferrand, biserica: chapelle de la 
Transfiguration, 28 rue 
Beauparlant, 03200 Vichy, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

103.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe CORSICA, 
Parohia Sf. Grigorie cel Mare şi 
Sf. Muc. Filofteea de la Argeş, 
Franța” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2155 

 

anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

104.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe ABYMES, 
GUADELOUPE 
Parohia Sf. Gheorghe (23 aprilie) 
biserica: Chapelle de MARE-

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2156 

 

GAILLARD  rue de la Chapelle 
"Mare-gaillard" 97190 LE 
GOSIER (Guadeloupe) ; Chapelle 
de GRAND-BOIS rue de la 
Source " Grand-bois" 97190 LE 
GOSIER  (Guadeloupe) Franța” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

105.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe CORK 
Parohia Sfântul Ierarh Calinic de 
la Cernica şi Sfântul Patrick (11 
aprilie şi 17 martie) biserica: "Fr. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2157 

 

Collins Parish Centre" (formerly 
Star of the Sea School), Cork 
road, Passage West, Co. Cork, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

106.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe DUBLIN 
I. Parohia Înălţarea Sfintei Cruci 
(14 septembrie), biserica: Christ 
Church, Leeson Park, Ballsbridge, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2158 

 

Dublin 6, Irlanda” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

107.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Columba (8 iunie) 
biserica:Hartstown Comunity 
Centre, Irlanda” cu suma de 94 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2159 

 

mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

108.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Buna 
Vestire şi Duminica Sfinţilor 
Români (25 martie şi duminica a 
doua după Rusalii), biserica: 52 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2160 

 

Western way, Dublin 7, Irlanda” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

109.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe GALWAY, 
Parohia Sfântul Nicolae şi Sfânta 
Brighita de la Kildare (6 
decembrie şi 1 februarie), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2161 

 

biserica: ST Nicholas Collegiate 
Church Lombard St.Galway, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

110.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe LIMERICK, 
biserica: Sisters of Mercy, 
Westbourne Convent, Courtbrack 
Avenue, Limerick, Irlanda” cu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2162 

 

suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

111.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe PORTLAOISE, 
biserica: Cork Road, Stradbally, 
Co. Laoise, Irlanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2163 

 

 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

112.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe WATERFORD, 
biserica:Edmund Rice Heritage 
Centre, Barrack Street, Waterford, 
Irlanda” cu suma de 94 mii lei în 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2164 

 

anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

113.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe ORBASSANO, 
Parohia Sfântul Mucenic Emilian 
din Durostor (18 iul), Biserica: 
Via Alcide de Gasperi 28, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2165 

 

Orbassano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

114.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe MONDOVI – 
FOSSANO, Biserica: Chiesa 
Santo Spirito, via G. Dellavalle 9 
Fossano, Italia” cu suma de 94 mii 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2166 

 

lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

115.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe  
Alatri, Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul (7 ianuarie) / 
Parrocchia San Giovanni Battista 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2167 

 

(07 gennaio), Biserica: Chiesa San 
Giovanni, Vicolo San Giovanni, 
Alatri, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65, titlul 50 Fonduri de 
Rezervă, Articolul 5001.50.01 
Fond de rezerva bugetara la 
dispoziția Guvernului. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

116.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Lavrentie Arhidiaconul 
(10 august) / Parrocchia San 
Lorenzo (10 agosto), Biserica: 

 
Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2168 

 

Santa Ecaterina, Piazza Vittorio 
Veneto, 12051 Alba (CN), Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

117.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Cuvioasă Muceniță Anastasia (29 
octombrie) / Parrocchia Santa 
Anastasia, martire (29 ottobre) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2169 

 

Biserica: Piazzale San Francesco 
d’Assisi 2, Genzano di Roma, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

118.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Alcamo 
Parohia Sfântul Ierarh Leon al 
Cataniei (20 februarie) / 
Parrocchia San Gerarca Leon di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2170 

 

Catania (20 febbraio), Biserica: 
Piazza Santo Vituzo, Chiesa San 
Vito, Alcamo, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

119.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Alessandria, 
Parohia Sfântul Ierarh Varlaam al 
Moldovei (30 august) / Parrocchia 
Santo Gerarca Barlaamo di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2171 

 

Moldavia (30 agosto) 
Biserica : Piazzeta A.Bini nr.5, 
15100, Alessandria, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

120.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Ancona 
Ancona, Parohia Sfântul Dasie de 
la Durostorum (20 noiembrie) / 
Parrocchia di San Dasie di 
Durostorum (20 novembre) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 

Respins la vot 



2172 

 

Biserica: Ss. Anunziata, via F. 
Podesti 12, Ancona Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

121.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Anguillara, 
Parohia Sfântul Mucenic Teodor 
Tiron (17 feb) / Parrocchia Santo 
Megalomartire Teodoro Tirone 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2173 

 

(17 feb), Biserica: Regina Pacis, 
Via della Stazione, Anguillara 
Sabazia, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

122.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Anzio – 
Lavinio, Parohia Cuviosul 
Antonie de la Iezerul - Vâlcea (23 
noiembrie) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2174 

 

Sant'Antonio da  Iezerul - Vâlcea 
(23 novembre), Biserica: Via 
dell’Acquario 2,Lavinio, Anzio 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

123.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Aosta 
Sfântul Sfinţit Mucenic Elefterie 
(15 decembrie) / Parrocchia San 
Eleuterio, vescovo martire (15 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2175 

 

dicembre), Biserica: Saint Martin, 
Via Saint Martin de Corleans, nr. 
201, Italia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

124.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Aprilia, Parohia 
Sfântul Cuvios Vasile de la 
Poiana Mărului (25 aprilie) / 
Parrocchia San Basilio di Poiana 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2176 

 

Mărului (25 aprile) 
Biserica: Via Carroceto 163 B, 
04011, Aprilia (LT), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

125.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Ardea, Parohia 
Sfânta Muceniță Cecilia (22 
noiembrie) / Parrocchia Santa 
Cecilia, martire (22 novembre), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2177 

 

Biserica: Largo San Lorenzo, 20, 
Ardea-Tor San Lorenzo (RM), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

126.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Arezzo, Parohia 
Sfântul Ioan Botezătorul (7 
ianuarie) / Parrocchia di San 
Giovanni Battista (7 gennaio), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2178 

 

Biserica: Chiesa San Bartolomeo 
Apostolo, Piaggia San 
Bartolomeo 1, 52100 Arezzo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

127.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Ascoli Piceno, 
Parohia Sfântul Ioan Casian (29 
februarie) / Parrocchia di San 
Giovanni Cassiano (29 feb), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2179 

 

Biserica: San Venanzio, Via Luigi 
Dari 9, Ascoli Piceno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

128.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe ASOLA, 
Parohia Sfântul Ierarh Ioan Gură 
de Aur (13 nov), Biserica: Chiesa 
S. Maria in Betlem, lângă 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2180 

 

catedrală, Asola, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

129.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe ASOLO, 
Parohia Sfântul Proroc Moise (4 
sept) / Parrocchia San Mosè, 
Profeta (4 sett), Biserica: Via 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2181 

 

Enrico Fermi nr.14/k, Asolo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

130.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel (29 iun) / 
Parrocchia dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo (29 giugno), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2182 

 

Biserica: Santa Maria Nuova, 
Piazza Santa Maria Nuova, 4, Asti 
(AT), Italia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

131.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinţii 
Mucenici Epictet şi Astion (08 
iulie) / Parrocchia Santi Martiri 
Epitteto ed Astion (08 iuglio), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2183 

 

Biserica: Chiesa di San Giuseppe, 
Via Crispi 52, Avezzano (AQ), 
67051, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

132.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Treime (A doua zi după Rusalii) / 
Parrocchia della Santa Trinità 
(Secondo giorno dopo la 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2184 

 

Pentecoste), Biserica: San 
Gregorio, Largo Abate Elia, Bari, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

133.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului 
(1 octombrie) / Parrocchia 
Protezione di Madre di Dio (1 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2185 

 

Ottobre), Biserica: Chiessa 
Ognissanti, Via Chini 6, Bassano 
del Grappa, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

134.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Iachint de la Vicina (28 
octombrie) / Parrocchia San 
Giacinto, metropolita della 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2186 

 

Valacchia (26 ottobre)  
Biserica: San Giorgio e San 
Sebastiano, Via Travazzoi 135, 
Vezzano, Belluno, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

135.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Toma (6 octombrie) / 
Parrocchia di San Tommaso 
Apostolo (6 ottobre), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2187 

 

Via dello Statuto 22, Bergamo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

136.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfințit Mucenic Ciprian al 
Cartaginei (13 septembrie) / 
Parrocchia San Cipriano, vescovo 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2188 

 

di Cartagine (13 settembre), 
Biserica: Chiesa Sant'Anna, Via 
Amedeo Avogadro 16, 13900, 
Biella, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

137.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Nicolae (6 decembrie)/Parrocchia 
di San Nicola (6 dicembre), 
Biserica: Via  Calari  4, 40120 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2189 

 

Bologna, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

138.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ioan Botezătorul (7/19 ian) / 
Parrocchia San Giovanni Battista 
(7/19 gen), Biserica: Via 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 
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Marzabotto 12, Bologna, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

139.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Luca (18 
octombrie) / Parrocchia San Luca, 
Apostolo e Evangelista (18 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 
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ottobre) 
Biserica: Chiesa San Giovanni 
Battista, via. Olmetola Nr.7. 
Bologna, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

140.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Izvorul 
Tămăduirii (Vinerea din 
Săptămâna Luminată) / Parrocchia 
La Fonte Vivificante (il primo 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2192 

 

venerdi dopo Pasqua), Biserica: 
via delle Marcelline nr. 1, 39100, 
BOLZANO, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

141.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Mare Muceniță Ecaterina (25 nov) 
/ Parrocchia Santa Caterina (25 
novembre), Biserica: San Rocco, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 
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Via Cavour 40, 12042, Bra (CN), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

142.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil (8 
noiembrie) / Parrocchia Santi 
Arcangeli Michele e Gabiele (8 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2194 

 

novembre) 
Biserica: San Maurizio, Via 
Brodolini, 25043 Breno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

143.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir (26 oct / 8 nov) 
/ Parrocchia di S. Demetrio, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2195 

 

grande martire, patrono di 
Tessalonica (26 ott/ 8 nov), 
Biserica: Chiesa Sant'Antonio di 
Padova, Via Badia 83, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

144.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Cuviosul Dimitrie cel Nou din 
Basarabi (27 oct) / Parrocchia di 
San Demetrio il Nuovo (27 ott), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2196 

 

Biserica: Via San Salvatore, 11, 
Budrio Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

145.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfințit Mucenic Antim Ivireanul 
(27 septembrie) / Parrocchia 
Santo Antim Ivireanul (27 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2197 

 

settembre) 
Biserica: San Sepolcro, Piazza 
San Sepolcro 5, Cagliari, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

146.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinţii 
Doctori fără de Arginți Chir și 
Ioan (31 ian) / Parrocchia dei 
Santi Medici e Taumaturghi Ciro 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2198 

 

e Giovanni (31 gen), Biserica:Via 
dell Artigianato Nr. 8 /  D, 
Loreggia (PD), Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

147.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Andrei (30 noi), 
Parocchia San Apostolo Andreea 
(30 nov), Biserica: Chiesa San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 
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Tommaso, Piazzale San Tommaso 
1, Canelli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

148.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniţă Filoteia de la Curtea de 
Argeş (7 decembrie) / Parrocchia 
della Santa Martire Filoteia di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2200 

 

Curtea de Argeş (7 dicembre) 
Biserica: Chiesa di San Nicola e 
Santa Filofteia, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

149.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
Doctori fără-de-arginți Cosma si 
Damian (1 noiembrie) / 
Parrocchia Santi anargiri Cosma e 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2201 

 

Damiano (1 novembre), Biserica 
Sant'Anna, Piazza Mazzini nr. 4, 
Carmagnola, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

150.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Ioan Gură de Aur (13 
noiembrie) / Parrocchia di San 
Giovanni Crisostomo (13 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2202 

 

novembre), Biserica: Chiesa 
Madonna del Suffragio, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

151.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ioan Valahul (12 mai) / 
Parrocchia San Giovanni di 
Valacchia (12 maggio), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2203 

 

Chiesa di Santa Maria sopra le 
mura, Viale Morozzo San Michele 
24, Casale Monferrato, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

152.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia  Sfântul 
Ierarh Paulin, Episcop de Nola 
(23 ianuarie) / Parrocchia San 
Paolino, Vescovo di Nola (23 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2204 

 

gennaio), Biserica: Santa Croce, 
Via Raffaelle Mussone 70, 
Marcianise, Provincia di Caserta 
(lângă biserică este o benzinărie 
ERG), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

153.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Iosif Mărturisitorul din 
Maramureş și Sfântul Gheorghe 
Aquilino (24 aprilie) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2205 

 

San Gerarca Giuseppe - il 
Confessore di Maramureș e San 
Giorgio Aquilino (24 aprile), 
Biserica: San Aquilino, Via 
Monte Grappa, Cassano d'Adda, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

154.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Iacob, ruda Domnului (23 
oct) / Parrocchia di S. Giacomo, 
Apostolo, parente del Signore (23 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2206 

 

ott), Biserica: Via Matteoti 10, 
Castelfranco Veneto, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

155.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniţă Agata (5 februarie) / 
Parrocchia Santa Martire Agata (5 
febbraio), Biserica: Crocifisso 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2207 

 

della Buona Morte, Piazza 
Giovanni Falcone 1 (corso Martiri 
della Libertà), 95131 Catania, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

156.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Achachie (7 mai) / 
Parrocchia Santo Martire Achache 
(7 maggio), Biserica: San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2208 

 

Salvatore, Via Risorgimento 22, 
Crotone, Biserica: Chiesa Sant 
Angelo, Via Case Arse 1, 
Catanzaro, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

157.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Potițiu (13 ianuarie) / 
Parrocchia Santo Martire Potito 
(13 gennaio), Biserica: Chiesa San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2209 

 

Giuseppe, Vico SS. Trinità, 
Cerignola, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

158.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Andrei (30 noi), 
Parocchia San Apostolo Andreea 
(30 nov), Biserica: Chiesa San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2210 

 

Tommaso, Piazzale San Tommaso 
1, Canelli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

159.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
Cuvioși Simeon și Amfilohie de la 
Pângărați (07 sep), Biserica: Via 
Colle dell’Asino 3, Cerveteri, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2211 

 

Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

160.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
Martiri și Mărturisitori Năsăudeni 
(12 noi), Biserica: Via Pinarella 
17, Cervia, Italia” cu suma de 94 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2212 

 

mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

161.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Timotei (22 ianuarie) / 
Parrocchia Sant Apostolo Timoteo 
(22 gennaio), Biserica: Via 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2213 

 

Canonico Lugaresi, 202, Cesena, 
47521, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

162.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan (8 
mai /26 septembrie) / Parrocchia 
San Giovanni Apostolo ed 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2214 

 

Evangelista (8 maggio/26 
settembre ), Biserica: Chiesa della 
Compagnia, Via della Croce 3, 
53042 Chianciano Terme, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

163.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Nicolae (6 decembrie) / 
Parrocchia di San Nicola (6 
dicembre), Biserica: Chiesa del 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2215 

 

Cimitero, Via Granatieri di 
Sardegna, Chioggia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

164.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfințit Mucenic Ipolit al Romei 
(30 ian) / Parrocchia di S. 
Ippolito, vescovo di Roma, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2216 

 

martire (30 gen), Biserica: via 
Icaro, nr. 4 Ciampino, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

165.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Matei (16 
noiembrie) / Parrocchia San 
Matteo, Apostolo ed Evangelista 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2217 

 

(16 novembre) 
Biserica: Chiesa del Sudario 
(Biserica Sfântul Giulgiu), Via 
San Sudario nr.9, 10073 Ciriè 
(TO), Italia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

166.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfințit Mucenic Policarp (23 feb) / 
Parrocchia di S. Policarpo, 
vescovo di Smirne (23 feb), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2218 

 

Biserica: Chiesa Santa Maria 
Assunta in Cielo, piazza 19 
Marzo, Cisterna di Latina, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

167.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ioan Damaschin (4 decembrie) / 
Parrocchia San Giovanni 
Damasceno (4 dicembre), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2219 

 

Biserica: Via San Girolamo 1, 
Città di Castello, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

168.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia" 
Sfantul Sfintit Mucenic Ipatie, 
Episcopul Gangrei" (31 martie), 
serica: Via Virgilio Mazzocchio 6, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2220 

 

01033, Civita Castellana, VT, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

169.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Grigorie Palama (14 
noiembrie) / Parrocchia San 
Gerarca Gregorio Palamas (14 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2221 

 

novembre), Biserica: San Provino, 
Piazza Roma Nr. 46, Como, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

170.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Nicolae (9 mai), Biserica: 
Via Vittorio Bachelet 2, 
Conegliano (TV), Italia” cu suma 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2222 

 

de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

171.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Iustin Martirul și Filozoful (1 iun) 
/ Parrocchia San Giustino Martire 
e Filosofo (1 giu), Biserica: Via 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2223 

 

dei giovi 170, Cormano, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

172.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sf. 
Prooroc Daniil și Sfinții trei tineri 
(17 decembrie) / Parrocchia Ss. 
Daniele, profeta e i tre fanciulli 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2224 

 

(17 dicembre), Biserica: Madona 
di Loreto, Via Caloprese 99, 
87100, Cosenza, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

173.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Naşterea Maicii Domnului (8 
septembrie) / Parrocchia della 
Nascita della Madre di Dio (8 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2225 

 

settembre), Biserica: Via Litta 
36/A, Cremona, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

174.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Cuvios Paisie Aghioritul (12 iul) 
Biserica: Chiesa San Giovanni 
Bosco e San Luigi Gonzaga, Via 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2226 

 

Camilo Cavour  27-29, Cuggiono, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

175.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinţii 
Români (a 2-a duminică după 
Rusalii) / Parrocchia Santi 
Romeni (domenica 2-a dopo 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2227 

 

Penteconste) 
Biserica: Santuario Sant'Antonio, 
Corso Nizza 89, Cuneo Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

176.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
Cuvioși Rafael și Partenie de la 
Agapia Veche (21 iul), Biserica: 
Via del Vaso 23, Dolo, Italia” cu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2228 

 

suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

177.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniță Anisia (30 dec), Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2229 

 

Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

178.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Sfântului Ioan Botezătorul (23 
septembrie) / Parrocchia San 
Giovanni Battista (23 settembre), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2230 

 

Biserica:Chiesa dei Cappuccini, 
Enna, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

179.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Bartolomeu (11 iun) / 
Sant'Apostolo Bartolomeo (11 
giug) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2231 

 

Biserica: Chiesa Sant’Agostino, 
Via Ramelli 10, Fabriano, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

180.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ioan Rusul (27 mai) / Parrochia 
San Giovanni il Russo, martire 
(27 maggio), Biserica: Chiesa di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2232 

 

San Rocco, Piazza San Rocco, 
48018 Faenza (RA), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

181.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniță Agripina (23 iun) / 
Parroccia Santa Agrippina, 
Martire (23 giu), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2233 

 

Piazzale don Giovanni Monari, 
Fanano, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

182.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mare Mucenic Teodor Stratilat (8 
feb) / Parrocchia di S. Teodoro 
Stratilata, megalomartire (8 feb), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2234 

 

Biserica: Capella Sant’Orsola dell 
Istituto Carenzoni Monego, Via 
Cesare Battisti 18, 32032, Feltre, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

183.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Proroc Elisei (14 iun) / Parrocchia 
di S. Eliseo, profeta (14 giu) 
Biserica: Via Lattanzio Firmiano 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2235 

 

22, Fermo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

184.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Nicodim de la Tismana (26 
decembrie) / Parrocchia della San 
Nicodim di Tismana (26 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2236 

 

dicembre) 
Biserica: Chiesa di Santa Chiara, 
Corso Giovecca, 179, Ferrara, 
44100, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

185.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Leon cel Mare (18 
februarie) / Parrocchia San Leone 
Magno (18 febbraio), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2237 

 

Chiesa Santa MAria ad Pontem, 
via Santa Maria, 1. Fiano 
Romano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

186.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Mare Muceniță Fevronia (25 iun) 
/ Parrocchia Sfânta Fevronia, 
megalomartire (25 iun), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2238 

 

Chiesa della Beata Vergine di 
Caravaggio, via Melchiorre Gioia, 
Fiorenzuola d'Arda, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

187.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Înălţarea Domnului / Parrocchia 
dell' Ascensione del Signore, 
Biserica: Santa Maria degli 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2239 

 

Angeli, Viale Giovanni 
Amendola,, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

188.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniță Lucia (13 decembrie) 
Biserica: Chiesa di Santa Lucia, 
Via del Podestà 90, Firenze, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2240 

 

Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

189.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Cuviosul Dionisie Exiguul (1 
septembrie) / Parrocchia San 
Dionigi l'Umile (1 settembre), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2241 

 

Biserica: Chiesa Stella Maris, Via 
Giorgio Giorgis, nr. 116, 
Fiumicino, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

190.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Filip (14 nov) / Parrochia 
San Filippo l'Apostolo, Vescovo 
di Smirne (14 nov), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2242 

 

„Gesu e Maria”, via Salvatore 
Tugini, 3 Foggia, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

191.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Antim Ivireanul (27 
septembrie) / Parrocchia di Sant' 
Antimo di Iberia, metropolita 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2243 

 

della Valacchia (27 settembre) - 
FOLIGNO, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

192.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Grigorie Teologul (25 ianuarie) / 
Parrocchia San Gregorio il 
Teologo (25 Gennaio), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2244 

 

San Giuseppe, Via C. Albicini 14, 
47100 Forlì, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

193.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 
(29 ianuarie) / Parrocchia Sant’ 
Ieromartire Ignazio il Teoforo (29 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2245 

 

gennaio), Biserica: Chiesa San 
Benedetto, Piazza della Liberta, 
Centro Storico, Frosinone, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

194.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Parascheva Romana (26 iulie) / 
Parrocchia Santa Parasceve di 
Roma (26 iuglio), Biserica:  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2246 

 

Chiesa Cuore Eucaristico di Gesu, 
Via Dei Platani Nr. 143  
PENITRO (superstrada Formia-
Cassino), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

195.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Dumitru (26 octombrie) / 
Parrocchia di San Demetrio (26 
ottobre) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2247 

 

Biserica: Santa Caterina, Piazza 
Aprosio nr. 17, 16154 Genova, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

196.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Teotim al Tomisului (20 
aprilie) /  Parrocchia San Teotimo, 
vescovo di Tomis (20 aprile), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2248 

 

Biserica: Chiesa „Immacolata 
Concezione Beata Vergine 
Maria”, Via San Sebastiano 1A, 
Giaveno, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

197.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sf. Mc. 
Zotic, Atal, Camasie și Filip de la 
Niculițel (4 iunie) / Parrocchia SS 
Zotico, Atallo, Camacio e Filippo 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2249 

 

di Niculiţel, martiri (4 giugno) 
Biserica: via di Brancaleta, 21 
Roselle - Grosseto., Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

198.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Prooroc Ieremia (1 mai) / 
Parrocchia San Profeta Geremia 
(1 maggio), Biserica:Via delle 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2250 

 

Gerbere, (Collefiorito) Guidonia, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

199.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe IMOLA 
Parohia Sf. Mc. Minodora, 
Mitrodora și Nimfodora (10 sept) 
/ Parrocchia di Ss. Menodora, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2251 

 

Metrodora e Nimfodora, martiri 
(10 set), Biserica: Chiesa San 
Macario, Piazza Generale 
Giuseppe Mirri 2, 40026, Imola 
(BO);, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

200.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Leontie de la Rădăuţi (1 iulie) / 
Parrocchia di San Leonte di 
Rădăuţi (1 iuglio), Biserica: San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2252 

 

Bernardo d'Ivrea, via Canton 
Burzio snc, Ivrea (Ivrea via 
Torino 563), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

201.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Înălțarea Sfintei Cruci (14 sept) 
Biserica:  Corso Matteoti nr.83 , 
Jesi-An, Italia” cu suma de 94 mii 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2253 

 

lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

202.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol Andrei (30 noiembrie) / 
Parrocchia di Sant'Andrea 
Apostolo (30 novembre), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2254 

 

Biserica: Santissima Annunziata, 
via Aurelia km. 37,00, 00055 
Ladispoli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

203.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Ana (25 iulie) / Parrocchia 
Sant'Anna (25 luglio), Biserica: 
Chiesa Santa Caterina, Corso 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2255 

 

Numistrano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

204.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
Mucenici Serghie și Vah (7 
octombrie) / Parrocchia Santi 
Sergio e Bacco di Roma (7 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2256 

 

ottobre), Biserica: Chiesa Santa 
Maria degli Angeli, Via Cavour 
16, Lanciano, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

205.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Cuvios 
Irodion de la Lainici (3 mai) / 
Parrocchia Sant’Irodione di 
Lainici  (3 mag), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2257 

 

Monastero delle Benedettine, 
Piazza Conte Accardo, Lecce, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

206.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Dosoftei, Mitropolitul 
Moldovei (13 decembrie) / 
Parrocchia Santo Gerarca, il 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 

Respins la vot 



2258 

 

Metropolita della Moldavia (13 
dicembre), Biserica: Via Cappella 
dei Morti s.n.c., Cartier Belledo, 
Lecco, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

207.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfinţit Mucenic Haralambie (10 
feb / 23 feb) / Parrocchia di S. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2259 

 

Caralampo, vescovo martire (10 
feb / 23 feb), Biserica: Via Don 
Bosco 5, Legnago, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

208.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Bretanion Episcopul Tomisului 
(25 ian) / Parrocchia di S. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2260 

 

Bretanione, vescovo di Tomis (25 
gen), Biserica: Via Monte Grappa, 
40 (ex ospedale Antonini), 
Limbiate, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

209.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Cuvios Paisie de la Neamţ (15 
noiembrie) / Parrocchia del Santo 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2261 

 

Paisio di Neamţ (15 novembre), 
Biserica: Misericordia, Via Verdi 
57, 57100 Livorno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

210.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinţii 
Trei Ierarhi (30 ianuarie) / 
Parrocchia dei SS Tre Gerarchi 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2262 

 

(30 gennaio), Biserica: Chiesa 
della Pietà, Via Lago di Garda, N° 
3, 26900 Lodi (LO), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

211.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Grigorie Luminătorul, al 
Armeniei (30 sept) / Parrocchia di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2263 

 

S. Gregorio il Grande, 
illuminatore dell’Armenia (30 
sett), Biserica: Chiesa Beata 
Vergine, Piazzeta Corlo 16, 
Lonato del Garda, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

212.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Antonie cel Mare (17 ianuarie) / 
Parrocchia  Sant’Antonio il 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2264 

 

Grande (17 gennaio), Biserica: S. 
Anastasio, via S. Anastasio 1 
(lângă Torre Guinigi), 55100 
Lucca, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

213.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul 
Constantinopolului (2 sept) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2265 

 

Parrocchia di S. Giovanni il 
Digiunatore, patriarca di C-poli (2 
sett), Biserica: Via Montagano, nr 
1 Castel Verde (Lungheza)., 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

214.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Chiril al Ierusalimului (18 
martie) / Parrocchia San Cirillo, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2266 

 

patriarca di Gerusalemme (18 
marzo) 
Biserica:  Chiesa Sant’Ubaldo, 
Contrada Garibaldi 172, Passo di 
Treia, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

215.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul (24 iun)/ Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2267 

 

della Nativitàdi San Giovanni 
Battista (24 iun), Biserica: St. 
Rocco, via St.Ursula, Valletta /  
Malta, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

216.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Cuvioasă Monica (4 mai), 
Biserica: Via Gaetano Silvio 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2268 

 

Spiller 4,  Mantova, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

217.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Cuviosul Ioan de la Prislop (13 
sept) / Parrocchia di San Giovanni 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2269 

 

di Prislop (13 set), Biserica: Corso 
Vittorio Emanuele 146, 
Marcellina, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

218.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Învierea 
Domnului, Biserica: via Palestro 
30, Massa, Italia” cu suma de 94 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2270 

 

mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

219.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
Doctori, fără de arginți, Chir și 
Ioan (31 ianuarie) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2271 

 

Santi Medici e Taumaturghi Ciro 
e Giovanni (31 gennaio), Biserica: 
Chiesa del Purgatorio, Via Ridola, 
Matera, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

220.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfințit Mucenic Pangratie (09 
iulie) / Parrocchia Sant’ 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2272 

 

Ieromartire Pancrazio, vescovo di 
Taormina (09 luglio), Biserica: 
Chiesa Maria Santissima della 
Contemplazione, Via Fondelle e 
Canale 1, Messina, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

221.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Pogorârea Duhului Sfânt / 
Parrocchia della Pentecoste, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2273 

 

Biserica: Santa Maria della 
Vittoria, via Edmondo de Amicis 
13, 20123 Milano, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

222.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Tuturor 
Sfinţilor (duminica întâi după 
Rusalii) / Parrocchia di Tutti i 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2274 

 

Santi (1-a domenica dopo la 
Pentecoste) 
Biserica: San Gregorio, via 
Guarenti nr. 11, 20052 Monza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

223.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe (23 
apr/6 mai), Biserica:Via G. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2275 

 

Carducci  4, Rozzano, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

224.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Izvorul 
Tămăduirii (Vinerea din 
Săptămâna Luminată) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2276 

 

La Fonte Vivificante, Biserica: 
Via Giuseppe Casati 49, Passirana 
(Rho), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

225.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie (26 oct) / 
Parrocchia di San Demetrio, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2277 

 

megalomartire, patrono di 
Tessalonica (26 oct), Biserica:  
Corso Cavour 4/b, Finale Emilia, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

226.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Arhanghel Mihail (6 sept) / 
Parrocchia di S. Arcangelo 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2278 

 

Michele (6 set), Biserica: Chiesa 
dell’Ospedale,Via Luigi Mariutto 
13, Mirano, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

227.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfintele 
Femei Mironosiţe (a treia 
duminică după Paști) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2279 

 

Ortodossa Romena delle Mirofore 
(la terza domenica dopo la 
Pasqua) 
Biserica: Via dei Servi 13, 
Modena, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

228.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Gheorghe (23 apr / 06 
mai), Biserica:Via Marconi 22, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2280 

 

Mogliano Veneto (TV), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

229.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinții 
40 de Mucenici din Sevastia (9 
mar) / Parrocchia dei Ss 40 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2281 

 

Martiri di Sebaste (9 mar), 
Biserica: Via Papa Giovanni 
XXIII, Moncalieri, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

230.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Biserica: Chiesa 
Santo Spirito, via G. Dellavalle 9 
Fossano, Italia” cu suma de 94 mii 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2282 

 

lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

231.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Proroc Zaharia (5 septembrie) / 
Parrocchia San Profeta Zaccaria 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2283 

 

(5 settembre), Biserica: via IX 
Giugno, nr. 86, Monfalcone, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

232.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniță Pelaghia (4 mai) / 
Parrocchia di  Santa Pelagia, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2284 

 

martire (4 mag), Biserica: via 
Volturno, nr. 26, Montecatini-
Terme, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

233.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ioan cel Nou de la Suceava (2 
iunie) / Parrocchia di San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2285 

 

Giovanni il Nuovo di Suceava (2 
giugno) 
Biserica: Chiesa San Andrea 
Apostolo e Marco Evangelista, 
Via Giovanni Paladino  nr. 52, 
Napoli - Centro Storico, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

234.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniță Agnia  (21 ian) / 
Parrocchia di Santa Martire Agnia  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2286 

 

(21 gen), Biserica: Ss. Giovanni 
Battista ed Evangelista, Via 
Antonio Ongaro 21, Nettuno, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

235.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică (21 
nov) / Parrocchia dell’Ingresso 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2287 

 

della Madre di Dio in Chiesa (21 
nov), Biserica:Chiesetta Santa 
Maria Assunta, Via Giovanni 
Battista Rossi 14, Noale, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

236.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Nectarie Taumaturgul (9 
noiembrie) / Parrocchia di San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2288 

 

Netario il Taumaturgo (9 
novembre), Biserica: Sacro Cuore, 
Corso Trieste 105, 28100, Novara, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

237.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniță Irina (5 mai) / 
Parrocchia di S. Irene, martire (5 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2289 

 

mag) 
Biserica: via Donizzeti, 46, 
Oderzo, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

238.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ioan Botezătorul (25 mai) / 
Parrocchia San Giovanni Battista 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2290 

 

(25 maggio), Biserica: Chiesa 
Campestra "Santa Lucia" , Via 
Plebi , Olbia, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

239.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Nicolae (9/22 mai) / Parrocchia di 
San Nicola (9/22 maggio), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2291 

 

Biserica: San Lorenzo, Piazza 
Santa Chiara, Orvieto, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

240.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie) 
/ Parrocchia dei Santi Apostoli 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2292 

 

Pietro e Paolo (29 giugno), 
Biserica: San Gregorio, Via 
Vigonovese 69, 35127 Padova 
(PD), Italia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

241.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Cuvioasă Parascheva (14 / 27 oct) 
/ Parrocchia di Santa Parasceva di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2293 

 

Iaşi (14 / 27 ott), Biserica: Via 
Tunisi 27 b, Padova, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

242.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Biserica: Via IV 
Novembre 6, Limena (PD), Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2294 

 

 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

243.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Maica 
Domnului Prodromița (12 iulie) / 
Parrocchia Madre di Dio 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2295 

 

Prodromita (12 luglio), Biserica: 
VIA DEI COLLI EUGANEI 16, 
Abano Terme(PD), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

244.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Cuvios Irodion de la Lainici (3 
mai), Biserica: Via El Alamein 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2296 

 

13, Mestrino, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

245.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sfinţit Mucenic Haralambie (10 
februarie) / Parrocchia Sant 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2297 

 

Caralambo (10 febbraio), 
Biserica: Chiesa San Vito, Piazza 
San Vito nr 1, Palermo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

246.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Zaharia și Elizabeta (5 
septembrie) / Parrocchia di San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2298 

 

Zaccaria ed Elizabeta (5 
settembre) 
Biserica: Santa Maria del 
Quartiere, Piazalle Guido Picelli 
1, Parma, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

247.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfinţii 
Români (a 2-a duminică după 
Rusalii) / Parrocchia dei Santi 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2299 

 

Romeni (2-a domenica dopo la 
Pentecoste) 
Biserica: San Siro, Viale 
Repubblica nr. 50, 27100 Pavia, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

248.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Laurențiu, arhidiaconul 
(10 aug) / Parrocchia di S. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2300 

 

Lorenzo arcidiacono, martire (10 
ago) 
Biserica: Via Palermo 22, 00041, 
Pavona (Albano Laziale), Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

249.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Sava de la Buzău (12 
aprilie) / Parrocchia San Sava di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2301 

 

Buzău, martire (12 aprile), 
Biserica: Chiesa San Fiorenzo, 
Via Viola 1, Perugia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

250.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Cuvios Ioan de la Prislop (13 sep) 
/ Parrocchia San Giovani di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2302 

 

Prislop, monaco (13 set), Biserica: 
Chiesa "San Giuseppe", Strada 
delle Marche, nr.36, 61100 - 
Pesaro, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

251.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
și Dreptul Simeon și Sfânta 
Prorociță Ana (03 februarie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2303 

 

Parrocchia Santo e Giusto 
Simeone e la Santa Profetessa 
Anna (03 febbraio), Biserica: via 
Caduti per Servizio  Pescara, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

252.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Daniil Sihastrul (18 decembrie) / 
San Daniele l’Eremita (18 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2304 

 

decembre) 
Biserica: San Stefano, Istituto 
delle Suore Gianelline, Via 
Scalabrini, Nr. 25, Piacenza, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

253.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare (2 iulie) 
/ Santo Stefano il Grande, voivòda 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2305 

 

della Moldavia (2 iuglio), 
Biserica: San Bernardino, via 
Archibugieri di San Giorgio nr. 
23, Pinerolo (To), 10064, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

254.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Paraclisul 
Episcopal Acoperământul Maicii 
Domnului (1 octombrie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2306 

 

Cappella Diocesana La Protezione 
della Tuttasanta Madre di Dio (1 
ottobre) 
Biserica: Via Madonna di Fatima 
4 (din Via Cento Croci), Pino 
Torinese (To), Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

255.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sf. Mc. 
Nazarie, Ghervasie, Protasie şi 
Chelsie (14 oct) / Parrocchia di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2307 

 

Ss. Nazario, Celsio, Gervasio, 
Protasio e Silvano, martiri (14 
ott), Biserica: Via Don Amati, 
Seggiano-Pioltello, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

256.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Cuvios Onufrie de la Vorona (9 
sept) / Parrocchia di  Sant Onofrio 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2308 

 

di Vorona (9 set), Biserica:Via 
San Giuseppe 1, Pisa, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

257.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mare Mucenic Mina (11 nov) 
Biserica: Via San Bartolomeo 14, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2309 

 

Pistoia, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

258.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Sebastian (18 
decembrie) /  Parrocchia San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2310 

 

Sebastiano, martire (18 dicembre) 
Biserica: Via del mare, 65, 
Pomezia, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

259.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul (24 iunie) Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2311 

 

della Nascita di San Giovanni 
Battista (24 giugno), Biserica: 
Santissima Trinità, Viale delle 
Grazie, Pordenone, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

260.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Mare Muceniță Varvara (4 
decembrie) / Parrocchia Santa 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2312 

 

Megalomartire Barbara (4 
dicembre) 
Biserica: Via Mazzini 202, 
Porretta Terme, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

261.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Sava cel Sfințit (5 dec) / 
Parrocchia San Saba, il monaco (5 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2313 

 

dic) 
Biserica: Chiesa della 
Annunciazione della Beata 
Vergine Maria, Via del Seminario 
27, Portogruaro, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

262.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Cuvioasa Teodora de la Sihla (7 
august) / Santa Teodora di Sihla, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2314 

 

monaca (7 agosto), Biserica: 
Sant’Anna, Viale Dante 104, 
Potenza, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

263.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Mare Muceniță Hristina (24 iul) / 
Parrocchia di S.ta Cristina, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2315 

 

megalomartire (24 lug), Biserica: 
via Luigi Einaudi, nr. 17, Prata di 
Pordenone, Pistoia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

264.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Mare Muceniță Anastasia Romana 
(22 decembrie) / Parrocchia di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2316 

 

Santa Anastasia Romana, 
Megalomartire (22 dicembre) 
Biserica: Via delle Ripalte, 26, 
Prato., Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

265.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Melania Romana (31 decembrie) / 
Parrocchia Santa Melania Romana 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2317 

 

(31 dicembre), Biserica: Chiesa 
San Paolo, Via San Paolo 4, 
Ragusa, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

266.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Gheorghe (23 aprilie) / Parrocchia 
di San Giorgio (23 aprile) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2318 

 

Biserica: Spirito Santo, Via 
Vicolo degli Ariani, Ravenna, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

267.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Grigorie Decapolitul (20 
noiembrie) / Parrocchia din San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2319 

 

Gregorio il Decapolita (20 
novembre) 
Biserica: San Gaetano, Via 
Aschenez 148, Reggio Calabria, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

268.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Spiridon (12 decembrie) / 
Parrocchia di San Spiridone 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2320 

 

Gerarca  (12 dicembre), Biserica: 
Chiesa del Cristo, Via del Cristo 
1, 42100 Reggio Emilia, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

269.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfânta 
Muceniță Filoteia de la Curtea de 
Argeş (7 dec), Biserica: Cittadella 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2321 

 

Ecumenica Taddeide, Via 
Taddeide  42, Riano, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

270.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Iosif cel nou de la Partoș 
(15 sept) / Parrocchia di S. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2322 

 

Giuseppe di Partoş, vescovo di 
Timişoara (15 sett) 
Biserica: ChiesaSanta Lucia, 
Vicolo Santa Lucia, Rieti, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

271.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ilie Tesviteanul (20 iulie) / 
Parrocchia di Santo e Glorioso 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2323 

 

Profeta Elia il Tesbita (20 luglio) 
Biserica: Via Flaminia Km 
45.200, Civita Castelana, Viterbo 
Pian Paradiso, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

272.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Ghelasie de la Râmeț (30 
iunie) / Parrocchia San Gerarca 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2324 

 

Gelasio di Râmeț (30 giugno), 
Biserica: via Warthema 26, 
Quartiere 4, Rimini, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

273.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Iuliu Veteranul (27 mai), 
Biserica: Chiesa Confraternita del 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2325 

 

Santissimo Nome di Gesù, Via 
Ivrea 83, Rivarolo Canavese, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

274.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Voievod Neagoe Basarab (26 
septembrie) / San Neagoe 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2326 

 

Basarab, voivòda (26 settembre), 
Biserica: Chiesa San Rocco, 
Piazza San Rocco 16, 10098, 
Rivoli, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

275.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Silvestru al Romei (2 
ianuarie) / Parrocchia San 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2327 

 

Silvestro, Vescovo di Roma (2 
gennaio) 
Biserica: Chiesa del Crocifisso, 
Piazza del Crocifisso, Rocca di 
Pappa, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

276.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Paraclisul 
Episcopal Sfântul Alexie Omul lui 
Dumnezeu (17 martie) / Rettoria 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2328 

 

Sant' Alessio, l’Uomo di Dio (17 
marzo) 
Biserica: Via Torre Spaccata 157 
(Vicino a stazione metro Torre 
Spaccata), Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

277.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Paraclisul 
Sfântul Ierarh Nicolae (06 dec) 
Biserica: Cappella Sant’Elena, via 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2329 

 

Nicola Festa 50, Monte Sacro, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

278.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Buna 
Vestire (25 martie), 
Biserica:Chiesa Stella Maris, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2330 

 

Viale dei Promontori 113, Ostia 
(Roma), Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

279.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Naşterea Maicii Domnului (8 
septembrie) / Parrocchia della 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2331 

 

Nascita della Madre di Dio (8 
settembre) 
Biserica: Natività di Nostro 
Signore Gesù Cristo, via Gallia, 
162, 00185, Roma, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

280.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 
septembrie) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2332 

 

dell'Elevazione della Santa Croce 
(14 settembre) 
Biserica: Delle Suore 
dell'Assunzione, Via Alessandro 
Viviani 24 (zona Tuscolana, 
metro Lucio Sestio), Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

281.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mucenic Mina (11/24 nov) / 
Parrocchia di San Mina 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2333 

 

Megalomartire (11/24 novembre), 
Biserica:Via Rodi s.n.c., 
Palestrina, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

282.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Zămislirea Maicii Domnului (9 
decembrie) / Il Concepimento 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2334 

 

della Madre di Dio (9 dicembre) 
Biserica: N.S. di Czerstochowa, 
Largo Augusto Corelli 9, La 
Rustica - Roma, Italia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

283.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Intrarea 
Domnului în Ierusalim (Floriile)/ 
Parrocchia dell'Entrata di Gesù a 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2335 

 

Gerusalemme (Domenica delle 
Palme), Biserica: Via Ostiense 
1551, Roma, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

284.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Botezul 
Domnului (6 ianuarie) / 
Parrocchia del Battesimo del 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
organizarea activităților social 

Respins la vot 



2336 

 

Signore (6 gennaio), Biserica:  
Via Salaria 123, Monterotondo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

285.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Intrarea 
în Biserică a Maicii Domnului (21 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2337 

 

noiembrie) / Parrocchia della 
Presentazione al Tempio della 
Madre di Dio (21 novembre), 
Biserica: Madona del Rosario, Via 
della Giustiniana 225-227, Prima 
Porta, Roma, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

286.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Iosif cel nou de la Partoș 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2338 

 

(15 sept) / Parrocchia di S. 
Giuseppe di Partoş, vescovo di 
Timişoara (15 sett) 
Biserica: ChiesaSanta Lucia, 
Vicolo Santa Lucia, Rieti, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

287.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Dimitrie cel Nou (27 octombrie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2339 

 

Parrocchia di San Demetrio il 
Nuovo (27 ottobre), Biserica: Via 
Bolognetta, 60, Borghesiana 
(Roma) 8, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

288.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia 
Acoperământul Maicii Domnului 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2340 

 

(14 octombrie) / Parrocchia della 
Protezione della Madre di Dio (14 
ottobre), Biserica: Chiesa San 
Gaetano, Via Tuscania nr. 12, în 
apropierea intersecției Corso di 
Francia și Cassia Nuova, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

289.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mare Mucenic și Tămăduitor 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2341 

 

Panteleimon (27 iulie) / 
Parrocchia San Panteleimon – 
Megalomartire e Taumaturgo (27 
iuglio), Biserica: Oblati di San 
Giuseppe, Via Adriano I, no. 
189/B, Roma, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

290.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Ierarh Andrei Șaguna, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2342 

 

Mitropolitul Transilvaniei (30 
noiembrie) / Parrocchia 
Sant'Andrea Saguna, Metropolita 
della Transilvania (30 novembre), 
Biserica: San Girolamo Emiliani, 
Viale Dante Alighieri 190- 
Cooperativa Gasparina di Sopra, 
cod 24058, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

291.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (5 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2343 

 

august) / Parrocchia San Giovanni 
di Neamţ, il Chozibita (5 agosto) 
Biserica: viale della Scienza, nr. 
33/E, 45100, Rovigo, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

292.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Apostol și Evanghelist Matei (16 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2344 

 

noiembrie) / Parrocchia San 
Matteo, Apostolo ed Evangelista 
(16 novembre), 
Biserica:Via Michele Pironti 14,  
Salerno, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

293.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii ortodoxe Parohia Sfântul 
Mare Mucenic Procopie (8 iul) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2345 

 

Parrocchia San Procopio 
megalomartire (8 luglio), 
Biserica:Chiesa San Nicola, 
piazzetta San Nicola, Saluzzo, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

294.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Nașterea Maicii 
Domnului (8 septembrie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2346 

 

Parrocchia Natività della Madre di 
Dio (8 settebre), Biserica: Chiesa 
dei Padri Dottrinari, Corso Roma 
1, 14015, San Damiano d’Asti 
(AT), Italia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

295.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Ioan cel 
Milostiv, Patriarhul Alexandriei 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2347 

 

(12 noiembrie) / Parrocchia San 
Giovanni il Misericordioso, 
Patriarca di Alessandria (12 
novembre) 
Biserica: Via Carlo Visoto 97, 
San Donà di Piave, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

296.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Cuvios 
Teodor cel Sfințit (16 mai) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2348 

 

Biserica:  Chiesa di San Michele 
Arcangelo via del Mercato 1; 
Cervignano del Friuli, Udine, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

297.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Teodosie de la Brazi (22 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2349 

 

septembrie) / Parrocchia di San 
Teodosie di Brazi, Vescovo 
Martire (22 settembre), Biserica: 
Abbazia Santa Maria in mamma, 
Via La Badiola 1, 52027, San 
Giovanni Valdarno, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

298.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Paraclis Episcopal Sfânta 
Mare Muceniță Marina (17 iulie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2350 

 

Cappella vescovile di Santa 
Marina, Vergine Martire (17 
luglio) 
Biserica: Chiesa di Santa 
Mustiola, Piazza Capicchione 1, 
47890, Città di San Marino, 
Repubblica di San Marino, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

299.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Proroc 
Ioan Botezătorul (25 mai) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2351 

 

Parrocchia di San Giovanni 
Battista e Profeta (25 mag), 
Biserica: Chiesa Santa Rita, 
Piazza della Consolazione, 
Savona, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

300.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sf. Mucenita 
Agripina" (23 iunie), CHIESA ,, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2352 

 

San Lorenzo al prato" via Della 
Tore 42, 50019, Sesto Fiorentino., 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

301.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil (8 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2353 

 

noiembrie) / Parrocchia Santi 
Arcangeli Michele e Gabriele (8 
novembre), Biserica: Viale dei 
Cappuccini, 04018 Sezze (LT), 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

302.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Ioan cel 
Nou de la Suceava (2 iun) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2354 

 

Parohia di San Giovanni il Nuovo 
di Suceava (2 giu), Biserica: 
Chiesa Santi Emidio e Andrea 
Avellino, Via dei Pispini 162, 
53100, Siena, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

303.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Apostol 
Pavel (29 iunie) şi Sfânta 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2355 

 

Muceniţă Lucia Fecioara (13 
decembrie) / Parrocchia San Paolo 
Apostolo (29 giugno) e Santa 
Lucia Martire e Vergine (13 
dicembre), Biserica: Chiesa San 
Benedetto, Via Capodieci 18, 
Ortigia, 96100 Siracusa, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

304.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Niceta de 
Remesiana (24 iunie) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2356 

 

di San Niceta di Remesiana (24 
giugno), Biserica: Madona del 
Sufragio Via Fratelli Vallero 46, 
Susa, Italia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

305.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Biserica: Chiesa San 
Lorenzo di Brindisi, Viale Magna 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2357 

 

Grecia, Taranto, Sf. Liturghie, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

306.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinții 
Mărturisitori din Transilvania (21 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2358 

 

octombrie) / Parrocchia dei Santi 
Confessori della Transilvania (21 
ottobre), Biserica: Biserica "Sacra 
Famiglia", Scerne di Pineto, via 
Po nr 42, 64100 Teramo, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

307.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Apostol 
Timotei (22 ian), Biserica: Chiesa 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2359 

 

del Sacro Cuore, Via Argentina 
23, Termoli, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

308.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfânta 
Parascheva (14 octombrie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2360 

 

Parrocchia di Santa Parasceve (14 
ottobre) 
Biserica: Capela Sant Alò, Via 
Sant Alò 22, 05100 Terni, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

309.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Tuturor Sfinților 
(prima duminică după Rusalii) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2361 

 

Parrocchia di Tutti i Santi (prima 
domenica dopo la Pentecoste), 
Biserica: Via Dante 87, Thiene, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

310.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinţii Ioachim şi 
Ana (9 sep)/ Parrocchia dei Santi 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2362 

 

Gioacchino e Anna (9 settembre) 
Biserica: Chiesa "Sant Pietro alla 
Carita" Piazza Campitelli 1, 
00010 Tivoli, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

311.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfânta Cuvioasă 
Parascheva (14 octombrie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2363 

 

Parrocchia di Santa Parasceve (14 
ottobre), Biserica: Corso Vercelli 
481 /9, Torino, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

312.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Înălțarea Sfintei 
Cruci  (14 septembrie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2364 

 

Parrocchia della Santa Croce (14 
settembre), Biserica: Santa Croce, 
Via Accademia Albertina nr. 11, 
Torino, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

313.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Ierarh 
Nicolae (9/22 mai) / Parrocchia di 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2365 

 

Santo Gerarca Nicola (9/22 magg) 
Biserica: Via San Massimo 21, 
Torino, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

314.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Acoperământul 
Maicii Domnului (1 / 14 oct), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2366 

 

Biserica:  Corso Alamano 137, 
Torino, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

315.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf. Cuvios 
Teodor Studitul (11 nov) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2367 

 

Parrocchia di San Teodoro lo 
Studita (11 nov), Biserica : Santa 
Maria di Loreto , via Sada nr. 34 , 
Tortona (Al), Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

316.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Sfințit 
Mucenic Clement al Romei (24 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2368 

 

noiembrie) / Parrocchia Ss. 
Clemente Vescovo di Roma (24 
novembre) 
Biserica: San Martino,Via San 
Martino, lângă catedrală, Trani, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

317.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul 
Evanghelist Marcu (25 aprilie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2369 

 

Parrocchia di San Marco 
Evangelista (25 aprile), Biserica: 
San Marco l'Evangelista, Vicolo 
di San Marco nr. 1, 38122 Trento, 
Italia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

318.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinţii Doctori 
Cosma şi Damian (1 iulie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2370 

 

Parrocchia dei Santi Dottori senza 
soldi Cosma e Damiano (1 luglio) 
Biserica: Cappella Santa Maria 
alle Stiore, Piazzale Pistoia, 
31100 Treviso, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

319.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Învierea 
Domnului / Parrocchia La 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2371 

 

Resurrezione del Signore, 
Biserica: Chiesa di Maria Regina 
del Rosario, Via dell' Istria, n. 71, 
Cap 34137 Trieste, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

320.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil (8 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2372 

 

nov) / Parrocchia dei Santi 
Arcangeli Michele e Gabriele (8 
nov), Biserica: Via Folengo, 
Tripoli di San Giorgio di 
Mantova, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

321.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Vasile 
cel Mare (1 ianuarie) / Parrocchia 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2373 

 

di San Basilio il Grande (1 
gennaio) 
Biserica: Chiesa del'Istituto 
Renati, Via Francesco Tomadini 
nr. 3/5, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

322.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul 
Arhidiacon Ştefan (27 decembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2374 

 

/ Parrocchia di Santo Stefano 
Protomartire (27 dicembre), 
Biserica: San Stefano, Via del 
Paradiso, Valmontone, Italia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

323.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia  Sfântul Sfințit 
Mucenic Ciprian și Sfânta 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2375 

 

Muceniță Iustina (2 octombrie) / 
Parrocchia San Cipriano 
ieromartire e Santa Giustina 
martire (2 ottobre) 
Biserica: Chiesa Maria 
IMMACOLATA, Viale Europa 
102, Varese, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 

324.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinții Împărați 
Constantin și Elena (21 mai / 3 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2376 

 

iun) / Parrocchia dei Ss. 
Costantino ed Elena(21 mag / 3 
giu), Biserica: Isola Santa Elena, 
Chiesa Santa Elena, Campo della 
Chiesa 3, 30132, Venezia;, Italia” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

325.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul 
Evanghelist Luca (18 octombrie) / 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2377 

 

Parrocchia di San Luca 
Evangelista (18 ottobre), Biserica: 
San Fermo, San Fermo, Via degli 
Oleandri, s.n.c., Verbania-
Pallanza, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

326.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Întâi 
Mucenic și Arhidiacon Ștefan (27 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2378 

 

decembrie)  /  Parrocchia di Santo 
Stefano Protomartire (27 
dicembre) 
Biserica: Via Luciano Manara 6, 
angolo Via Dante Alighieri 
Vercelli, Italia” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

327.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfânta Muceniță 
Agata (05 feb, Biserica: via Colle 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2379 

 

Gentile – Piazza dei Ulivi 
Zagarolo, Italia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

328.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Ioan 
Gură de Aur (13 noiembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2380 

 

biserica:Oud-Katholieke Kerk din 
Aalsmeer, Oosteinderweg 
394,1432 BG Aalsmeer, Olanda” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

329.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf. Vasile cel 
Mare şi Sf. Ludger (26 martie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2381 

 

biserica:Huize Kohlmann, 
Beekstraat 40, 6811 DW, 
Arnhem, Olanda” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

330.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfânta Cuvioasă 
Parascheva de la Iași (14 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2382 

 

octombrie), biserica: 
Bernadettestraat 2, 5688 KN 
Oirschot, Olanda” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

331.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfânta Mare 
Mucenică Anastasia (22 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2383 

 

decembrie), biserica Johannes de 
Doper, Kerkring 1, 's-
Heerabtskerke 4444 AB, Olanda” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

332.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf. Apostol şi 
Evanghelist Ioan (8 mai) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2384 

 

biserica: A-Kerkhof 22, 9711 JB, 
Groningen, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

333.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Intrării Domnului 
în Ierusalim și Sfântul Servatius, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2385 

 

biserica: Capella Sint Servaas. 
Keizer Karelplein 5A, 6211 TC 
Maastricht, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

334.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Grigorie 
Teologul (25 ianuarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2386 

 

biserica: Vlaardingerdijk 50, 
Schiedam, Olanda” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

335.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia "Sf. Mari 
Împărați, întocmai ca apostolii, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2387 

 

Constantin și mama sa Elena" (21 
mai) 
biserica: Brederodestraat 2, 4132 
VP Vianen, Olanda” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

336.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia "Sf. Mare Mc. 
Ecaterina (25 noiembrie) și Sf. 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2388 

 

Cuv. Teodora de la Sihla (7 
august)  
biserica: Theodora Kapel, 
Burgemeester Vos de Waelstraat 
1, 8011 AK Zwolle, Olanda” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

337.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinţii Părinţi 
Ioachim şi Ana & Sfânta Cruce 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2389 

 

biserica: Mastrick Parish Church, 
Greenfern Road, AB166TR, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi al 
Irlandei de Nord” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

338.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii din Ballymena (Irlanda 
de Nord), Parohia Sfântul Ioan 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2390 

 

Teologul (8 mai) 
biserica: All Saints, 4 
Broughshane Road, BT43 7DX, 
Ballymena” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

339.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Apostol 
Andrei (30 noiembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2391 

 

biserica: St. Anthony Church, 57 
Oakthorpe Drive, Kingshurst, 
Birmingham, B37 6HY” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

340.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Naşterea Maicii 
Domnului (8 septembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2392 

 

biserica:Kirton Old Cemetery, 
Boston Road, Kirton, Boston, 
Lincolnshire, PE20 1ES” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

341.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena (21 mai) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2393 

 

biserica: Thomas the Martyr, 
Thomas Lane, Bristol, BS1 6QR” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

342.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Apostol 
Ioan (8 mai)  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2394 

 

biserica: St Giles Church, Castle 
Street, Cambridge, CB3 0AQ” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

343.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Ortodoxã 
Românã Sfânta Veronica (12 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2395 

 

iulie) 
biserica: Saint Anne and All 
Saints Church, Strathmore 
Avenue, Coventry, CV1 2AN, 
Warwickshire” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

344.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Misiune a Parohiei 
Intampinarea Domnului, Glasgow 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2396 

 

(vezi Glasgow)  
biserica: 7 Irving Street, 
Dumfries, DG1 1EL” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

345.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii DUNDEE (Scoția) 
Filie, biserica: St Margaret 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2397 

 

Episcopal Church, 17 Ancrum 
Road DD22JL, Italia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

346.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinții 
Arhangheli Mihail, Gavriil și 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2398 

 

Rafail și Sfânta Cuvioasă 
Triduana din Edinburgh, biserica: 
Biserica St Philip, 12 - 14 Logie 
Green Road, EH7 4EZ” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

347.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii biserica: St. Anthony 
Church, 57 Oakthorpe Drive, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2399 

 

Kingshurst, Birmingham, B37 
6HY” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

348.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Ioan 
Botezatorul 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2400 

 

biserica: Church Walk, Crawley, 
West Sussex, RH10 1HH” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

349.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Întâmpinarea 
Domnului 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2401 

 

biserica: Shettleston Old Parish 
Church, 111Killin Street, 
Glasgow, G32 9AH” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

350.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii biserica: Saint Simon 
Church, Great Union Road, Saint 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2402 

 

Helier, JE2 3YA (Prima și a III-a 
duminică din lună)” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

351.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Misiune a Parohiei 
Sfântul Apostol Andrei, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2403 

 

Birmingham 
biserica: St. Katherine's Hall, 
High Street, Ledbury, HR8 1DZ” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

352.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Macarie 
cel Mare (19 ianuarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2404 

 

biserica: Lawns Lane, Farnley, 
Leeds, West Yorkshire, LS12 
5ET, United Kingdom” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

353.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Cuvios 
Paisie de la Neamţ 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2405 

 

biserica: Town Lane, Bebington, 
Wirral CH63 5JF” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

354.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Gheorghe 
(23 aprilie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2406 

 

biserica: St Dunstan’s in the West, 
186 Fleet Street, London, EC4A 
2HR” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

355.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Pogorârea 
Sfântului Duh 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2407 

 

biserica: Saint Andrew, 28 Old 
Church Lane, Kingsbury, London, 
NW9 8RZ” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

356.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Ilie (20 
iulie), biserica: 120 East End 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2408 

 

Road, East Finchley, London, N2 
0RZ” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

357.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Paraclisul Episcopal 
Nașterea Maicii Domnului și 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2409 

 

Sfântul Ioan Iacob Românul de la 
Hozeva (08 septembrie și 05 
august)  
biserica: St. John fisher & 
Thomas, 28 Rossington Avenue, 
Borehamwood, WD6 4LA” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

358.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Nicolae 
(06 decembrie), biserica: St 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2410 

 

Margaret and St Columba, 
Woodhouse Road, London E11 
3NG” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

359.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Buna Vestire și 
Sfântul Apostol Iacov (25 martie 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2411 

 

și 22 octombrie)  
biserica: Croydon Cemeteries, 
Mitcham Road, Croydon, CR9 
3AT, Londra” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

360.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Filia Sf. M. Mc. Dimitrie 
(25 octombrie/ 08 noiembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2412 

 

biserica: St. Nicolas Church, 
Rectory Lane, Loughton (statia de 
Metrou Debden- Central Line), 
East London, IG 10 3RU” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

361.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Ioan 
Botezătorul şi Sfântul Mucenic 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2413 

 

Alban, biserica: St Christopher’s 
Church, Round Green, Luton, 
Beds, LU2 7NB” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

362.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfinții Mucenici 
Ciprian şi Iustina (2 octombrie), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2414 

 

biserica: St Martin's Church, 
Watling Street/Aylesbury Street, 
Fenny Stratford, Milton Keynes, 
Buckinghamshire, MK2 2BU” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

363.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfântul Nicolae, 
biserica: Wesley Memorial 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2415 

 

Methodist Church, Durham Road, 
NE9 5EY, Gateshead.” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

364.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului (21 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2416 

 

noiembrie), biserica: Church St. 
Michael and All Angels, Perry 
Street, NN1 4HL” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

365.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sfânta Mc. 
Filoteea şi Sfântul Cuvios Beda 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2417 

 

Venerabilul (7 dec şi 27 mai) 
biserica: St Mary's Church, 
Church Road, Gillingham NR34 
0ND” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

366.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel & Sf. Spiridon al 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2418 

 

Trimitundei (29 iunie și 12 
decembrie) 
biserica: Biserica Sfântul Ciprian 
al Cartaginei, Lancaster Road, 
Carlton, Nottingham, NG3 7AN” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65, titlul 50 Fonduri de 
Rezervă, Articolul 5001.50.01 
Fond de rezerva bugetara la 
dispoziția Guvernului. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

367.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf. Ioan Casian 
Romanul, biserica: Saint Thomas 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2419 

 

the Martyr Church, Becket Street, 
Oxford, OX1 1JL” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

368.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf. Cuvioasa 
Parascheva (14 octombrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2420 

 

biserica: Saint Gabriel Church,1 
Peverell Terrace, Plymouth PL3 
4JJ, UK” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

369.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf Stelian 
Paflagonul (26 Noiembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2421 

 

biserica: St John the Baptist 
church, Saint John's Road, 
Caversham, Reading RG4 8EB” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

370.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Sf Calinic de la 
Cernica, biserica: St Jude's, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2422 

 

Warren Avenue, Southampton, 
SO16 6AG” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

371.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia Schimbarea la 
Față a Domnului 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2423 

 

biserica: Chapel of the University 
of Winchester, Winchester, 
Hampshire SO22 4NR” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

372.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii AIELO DE MALFERIT 
Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” (30 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2424 

 

ianuarie), Biserica: „San Joaquin” 
C/de la Ermita, s/n, 46812, Aielo 
de Malferit, Valencia. 
Pr. Ioan Pop” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

373.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Dionisie 
Exiguul” (01 septembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2425 

 

Biserica: Poligono Campollano 
Sur 
Calle F, Nr. 5, Nava 25 (Pasaje), 
02005 Albacete, Provincia 
Albacete” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

374.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” (23 Aprilie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2426 

 

Biserica: Paseo de la Estacion, 17, 
28807, Alcalá de Henares, 
Madrid” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

375.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfânta Cruce” 
(a 3-a duminică din Postul Mare), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2427 

 

Biserica: C/Berrocal, 28, 02210, 
Alcala del Jucar (Albacete)” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

376.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Zămislirea 
Sfântului Ioan Botezătorul” (23 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2428 

 

Septembrie), Biserica: Ronda 
Belchite, nr 22, 44600, Alcañiz, 
Teruel” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

377.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Filie VALDERROBRES, 
Capilla Hermanas 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2429 

 

C/ La Paz, 7, 44580, 
Valderrobres, Terue” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

378.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Biserica Santa Lucia, 
C/Alta, 2 , 50700, Caspe, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2430 

 

Zaragoza” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

379.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Biserica Santa Lucia, 
C/Alta, 2 , 50700, Caspe, 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2431 

 

Zaragoza” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

380.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia: ,,Sfântul Ierarh 
Iachint de Vicina” 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2432 

 

Biserica: ,,Divino Maestro”, 
C/Enginyer Cort Merita, nr. 6, 
Alcoy” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

381.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfinții Martiri şi 
Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2433 

 

Todoran din Bichigiu, Vasile din 
Mocod, Grigore din Zagra şi 
Vasile din Telciu” (12 Noiembrie) 
Biserica: San Pablo 
C/Doctor Sánchez San Julian, 8 
Bajo, Edificio Montreal” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

382.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Marcu” (25 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2434 

 

Aprilie), Biserica: C/Monsalud, 5, 
06200, Almendralejo, Badajoz” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

383.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Ioan” (8 mai) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2435 

 

Biserica: C/Antonio Cano, 32, 
bajo, Edif. San Luis I, 04009, 
Almeria” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

384.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfânta 
Parascheva” (14 octombrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2436 

 

Biserica: „Via Crucis” 
C/Santa Fe, s/n, 43780, Amposta, 
Tarragona” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

385.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Sfințit 
Mucenic Policarp” (23 februarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2437 

 

Biserica: Calle Pisuerga, nr. 6 
,Aranda de Duero, provincia 
Burgos” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

386.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Apostol 
Iacob Zevedeu” (30 aprilie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2438 

 

Biserica: C/Camino del Mar 
Chico, Nr. 24, Nava 8, Aranjuez” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

387.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Voievod 
Ştefan cel Mare” (2 iulie)  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2439 

 

Biserica: Carer de Pietat, 
Arbucies” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

388.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Apostol 
Andrei” (30 Noiembrie)  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2440 

 

Biserica: Avda. de Madrid, 25, 
Nave D12, 28500, Arganda del 
Rey, Madrid” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

389.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Întâiul 
Mucenic şi Arhidiacon Ştefan” 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2441 

 

(27 Decembrie) 
Biserica: Plaza de Granada, nr. 1, 
Ávila” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

390.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia: ,,Sfântul Sfinţit 
Mucenic Ciprian şi Sfânta 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2442 

 

Muceniţă Iustina  
fecioara” (2 octombrie) 
Biserica: C/Azucena, nr. 18, 
Azuqueca de Henares” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

391.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” (23 Aprilie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2443 

 

Biserica: C/Gran Via, 406, 08015, 
Barcelona” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

392.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul 
Mucenic Emilian de la 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2444 

 

Durostorum” (18 iulie), Biserica: 
,,Iglesia Santa Rita”,  C/ Espíritu 
Santo, 18800, Baza – Granada” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

393.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Naşterea Maicii 
Domnului” (8 Septembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2445 

 

Biserica:  C/Castellon, nr. 8 B, 
(Centru Comercial „La Marina”), 
Sinestrat” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

394.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Tuturor 
Sfinţilor", Biserica: Plaza 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2446 

 

Zeroetxe, 4, 48160, Derio, 
Bizkaia” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

395.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Prooroc 
Zaharia și Drepta Elisabeta” 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2447 

 

Biserica: Calle Pradillo, nr. 6, 
Brunete” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

396.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” (29 Iunie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2448 

 

Biserica: Plaza Santa Teresa, nr. 
5, Burgos, (Monasterio Santisima 
Trinidad)” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

397.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Cuvios 
Paisie de la Neamţ” (15 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2449 

 

Noiembrie) 
Biserica: San Martin del Tesorillo, 
loc. Montenegral, Cadiz 
FILIE: Capilla San Enrique, Calle 
Romero de Torres s/n din Jerez de 
la Frontera, Cadiz” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

398.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ierarh 
Spiridon făcătorul de minuni” (12 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2450 

 

Decembrie) 
Biserica: Calle Numancia, 36, 
Bajo, 26500 Calahorra, Provincia 
La Rioja” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

399.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ioan 
Românul” (5 August) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2451 

 

Biserica: Parcela 1A, UE 
Magarita, 50300,  Calatayud, 
Zaragoza” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

400.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ierarh 
Nicolae” (6 Decembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2452 

 

Biserica: C/ San Roque, 80, 
12004, Castellón de la Plana” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

401.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Ierarh 
Niceta de Remesiana” (24 iunie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2453 

 

Biserica: C/Iglesia Nueva, nr. 4, 
(la parter), 39700, Castro 
Urdiales” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

402.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ierarh 
Nectarie Taumaturgul” (9 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2454 

 

Noiembrie), Biserica: Avenida de 
Fuentemar, 20, Nave 10, 28821, 
Coslada, Madrid” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

403.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Apostol 
Toma” (Duminica a 2-a după 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2455 

 

Paști, a Sfantului Ap. Toma) 
Biserica: São Sebastião 
Largo de São Sebastião, 8800-155 
Faro, Portugalia” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

404.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică” (21 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2456 

 

Noiembrie), Biserica: Rua São 
Mamede(ao Caldas), 18B, 1100-
534, Lisboa, Portugalia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

405.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ioan 
Scărarul” (Duminica a IV-a din 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2457 

 

Postul Sfintelor Paști) 
Biserica: „Capela Santa Catarina”, 
Avenida do Infante, Funchal, 
Madeira, Portugalia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

406.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ierarh 
Iosif Mărturisitorul din 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2458 

 

Maramureș” (24 aprilie) 
Biserica: Igreja Romano-Catolica, 
Lagos-Sagalcal, 8600-358, 
Portimao, Portugalia” cu suma de 
94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

407.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Grigore 
Decapolitul” (20 noiembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2459 

 

Biserica: Capela Espírito Santo, 
Tv. do Espírito Santo 42, 3800-
192 – Esgueira, Portugalia” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

408.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Înălţarea 
Domnului” Santarem 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2460 

 

Biserica: Capela „Nossa Senhora 
do Monte”, Rua Senhora do 
Monte, 2005-180, Frequesia de 
Sao Salvador, Santarem, 
Portugalia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

409.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfinţii Trei 
Ierarhi” (30 Ianuarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2461 

 

Biserica: Capela da Nossa 
Senhora de Saúde, Outeiro de 
Saúde nº 5, Portugalia” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

410.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Apostol 
Bartolomeu” (11 iunie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2462 

 

Biserica: Ermida de São 
Bartolomeu (Cadaveira-Sines), 
Portugalia” cu suma de 94 mii lei 
în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

411.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Cuvios 
Antonie de la Iezerul (Vâlcea)” 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2463 

 

(23 noiembrie), Biserica: C/Aita 
Luis Villasante, nr. 25, Bajo 7, 
48300, Gernika Lumo (Bizkaia), 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

412.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sf. Cuvios 
Nicodim de la Tismana” (26 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2464 

 

decembrie) 
Biserica: Avda. de las Ciudades, 
74 posterior (lângă Biserica 
Catolică), 28903, Getafe, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

413.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Antonie 
cel Mare” (17 ianuarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2465 

 

Biserica: C/Puerto del Palo, no. 4, 
Gijon, Spania” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

414.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sf. Prooroc Ilie 
Tesviteanul (20 iulie) și Sf. Ierarh 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2466 

 

Grigorie Palama (14 noiembrie)" 
Girona, Biserica: C/Aragó, 14, 
17003, Girona (Catalunya), 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

415.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Cuvios 
Ioan Casian” (28/29 Februarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2467 

 

Biserica: Travesia Nuevo Alamin, 
s/n, 19005, Guadalajara, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

416.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sf. Voievod 
Neagoe Basarab” (26 septembrie), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2468 

 

Biserica: Iglesia „Santa Teresa”, 
Avenida Diego Moron, Nº 20, 
(Lângă Spitalul Blanca Paloma), 
Huelva, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

417.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Zămislirea 
Maicii Domnului” (9 Decembrie), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2469 

 

Biserica : „Convento de las 
Migueles, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

418.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfinţii Trei 
Ierarhi” (30 Ianuarie), Biserica: 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2470 

 

L´Hospitalet, C/Santa Faç de Dalt 
Vila, s/n, 07800, Ibiza, Baleares, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

419.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Ierarh 
Spiridon” (12 decembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2471 

 

Biserica: San Antonio, Avda. 
Principal, Tias, Fuerteventura: 
C/Antonie Jorge, nr. 7, local 2, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

420.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfânta Cuvioasă 
Maria Egipteanca” ( 01 aprilie), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2472 

 

Adresa Biserica: Parroquia de San 
Nicolás de Tolentino 
c/ General Franco, 33 
35470- Aldea de San Nicolás de 
Tolentino, Las Palmas de Gran 
Canaria, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

421.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Ierarh 
Ioan Maximovici” (02 iulie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2473 

 

Biserica: Calle de Mina, nr. 4, 
28220, Majadahonda, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

422.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ioan cel 
Nou de la Suceava” (24 Iunie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2474 

 

Biserica: Parroquia „La 
Resureccion del Señor”, 
C/Petunias, 8, 15008, La Coruña, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

423.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sf. Cuv. 
Atanasie Atonitul” (5 Iulie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2475 

 

Biserica: Calle de Valeriano, n.5, 
28912, Leganes, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

424.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”(24 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2476 

 

Iunie) 
Biserica: „Nuestra Señora del 
Carme" - C/Rambla Ferran, 31, 
25007, Lleida, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

425.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ierarh 
Iosif cel Nou de la Partoş” (15 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2477 

 

Septembrie), Biserica: Avenida 
Alcalde Miguel Castano, nr 57, 
bajo, 24005, Leon, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

426.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfânta Muceniţă 
Cecilia” (22 noiembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2478 

 

Biserica: Carrer de Valdolitg, n. 
17, 17300, Blanes, Girona, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

427.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfânta Treime” 
(prima zi după Rusalli) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2479 

 

Biserica: Paseo del Prior, 6, 
26005, Logroño, La Rioja, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

428.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul Sfinţit 
Mucenic Haralambie”(10 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2480 

 

februarie) 
Biserica: Rúa Bispo Ona de 
Echave, nr. 14, 27002, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

429.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Catedrala Episcopală, 
Intrarea Maicii Domnului în 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2481 

 

Biserică (21 noiembrie), Parohia: 
Preasfânta Fecioară Maria (21 
noiembrie), Biserica: Plaza Madre 
Molas, n. 1, 28036, Madrid” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

430.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia: „Sfânta 
Cuvioasă Parascheva” (14 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2482 

 

Octombrie) pentru basarabeni, 
Biserica: Calle Villalon, n.4, 
Carabanchel, Madrid, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

431.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul” (7 Ianuarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2483 

 

Biserica: Capilla „Nuestra Señora 
de Fatima ”C/San Valentin s/n, 
29649, Mijas Costa, Malaga, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

432.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul şi 
Dreptul Simeon” (3 februarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2484 

 

Biserica: C/ Paradero, nr. 3, 
Mallen, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

433.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
Parohia „Cuv. Teodora de la 
Sihla” (7 august), Biserica: Carrer 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2485 

 

de les Saleses, 16-18 , vis-a-vis de 
Clinica Sant Josep, Manresa, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

434.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Cuvios 
Gheorghe Hozevitul"  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2486 

 

Biserica: Calle de San Marcos, 
5A, Manzanares, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

435.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” (2 februarie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2487 

 

Biserica: Calle Castilla, nr. 4, 
Poligono Indrustian, Nave 16, 
28840, Mejorada del Campo, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

436.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfinţii Martiri 
Brâncoveni: Constantin Vodă cu 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2488 

 

cei patru fii ai săi: Constantin, 
Ştefan, Radu, Mateişi sfetnicul 
Ianache” (16 august), Biserica: 
Iglesia de la Virgen del Carmen, 
C/Mahó, Nr. 16, Citadella de 
Menorca, Menorca, C/Cos de 
Gracia, Nr. 22, Mahon, Menorca, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

437.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfinţii Români” 
(a doua duminică după Rusalii), 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2489 

 

Biserica: Calle Rio Sella nr. 8, 
Mostoles, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

438.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Pogorârea 
Sfântului Duh” (Duminica 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2490 

 

Rusaliilor), Biserica: C/Miguel 
Hernandez, 4, 18600, Motril, 
Granada, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

439.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Pogorârea 
Sfântului Duh” (Duminica 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2491 

 

Rusaliilor), Biserica: C/Miguel 
Hernandez, 4, 18600, Motril, 
Granada, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

440.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Înălţarea Sfintei 
Cruci” (14 Septembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2492 

 

Biserica: „Nuestra Señora 
Estrella”, Santiago el Mayor, 
C/Pio XII (centrul parohial), 
30012, Murcia, Spania” cu suma 
de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

441.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia: ,,Sfântul Ierarh 
Luca, arhiepiscopul Crimerii" 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2493 

 

Biserica: Calle Fidel Borrajo, nr. 
21, 28600, Navalcarnero, Spania” 
cu suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

442.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul 
Evanghelist Luca” (18 Octombrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2494 

 

Biserica : Manastirea Inmaculada 
Concepcion, Calle Concepcion, 
nr. 7, 07007, Palma de Mallorc, 
Spania” cu suma de 94 mii lei în 
anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

443.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Minunea 
Sfântului Arhanghel Mihail în 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 

Respins la vot 



2495 

 

Colose” (6 Septembrie), Biserica: 
C/Pueblo Viejo, 23, 31010,  
Barañain, Navarra, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

444.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfânta Mare 
Muceniță Anastasia Romana"  

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
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Biserica: Calle Sancha Barca, n.1, 
Parla, Spania” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

445.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfâtul Ierarh 
Andrei Şaguna”(30 noiembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
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Biserica: C/ Rascanya, nr. 3, loc. 
Lliria, Spania” cu suma de 94 mii 
lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 
 

446.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Sfântul Stelian, 
ocrotitorul copiilor” (26 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
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noiembrie), Capilla Torre de la 
Horadada, Calle Salar, 80, 03191, 
Pilar de la Horadada, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

447.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfinții Ierarhi 
Atanasie și Chiril, patriarhii 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
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Alexandriei” (18 ianuarie), 
Biserica: Calle San Joacquin, n. 
11, 28320, Pinto” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

448.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia ,,Sfântul 
Mucenic Sava de la Buzău” (12 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
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aprilie) 
Biserica: Convento de San 
Ildefonso, C/Sancho Polo, nr. 8, 
10600, Plasencia, Spania” cu 
suma de 94 mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

449.  Anexa nr. 3/64/02 Ministerul 
Pentru Românii de Pretutindeni 

Introducerea în Anexa nr.3/64/02 
a obiectivului ”Susținerea 
activităților social culturale, 
funcționarea și întreținerea 
bisericii Parohia „Soborul Maicii 
Domnului” (26 Decembrie) 

Motivația amendamentului: Se 
propune admiterea 
amendamentului, întrucât în 
prezent parohiile din afara 
granițelor țării nu dispun de 
suficiente fonduri pentru 
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Biserica: Nuestra Señora de 
Begoña 
Avda. 9 de Octubre, 1, Plaza 
Alamenda, 46520, Puerto de 
Sagunt, Spania” cu suma de 94 
mii lei în anul 2019 
 
Autor:  
Deputat Doru Coliu                       
Grupul PMP 
 
 

organizarea activităților social 
culturale, funcționarea bisericilor 
și întreținerea lăcașelor de cult 
aflate în comunitățile de români 
din Diaspora. 
Bisericile au un rol important în 
promovarea valorilor culturale și 
spirituale românești contribuind la 
păstrarea, dezvoltarea și afirmarea 
identității românilor din afara 
granițelor țării. 
 
Sursa de finanțare:  
Suma de 94 mii lei se asigura prin 
diminuarea corespunzătoare a 
Bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice -  Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Grupa 50, Titlul V 
Fonduri de Rezerva,  Articolul 01 
”Fond de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului”. 
 
În mod corespunzător se modifică 
Anexele la bugetul pe anul 2019 
al Ministerului Pentru Românii de 
Pretutindeni 
 

450.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI  
3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE 

Se propune completarea textului 
OBIECTIV 1 - PĂSTRAREA, 
DEZVOLTAREA ȘI 
AFIRMAREA IDENTITĂȚII 
ROMÂNILOR DIN AFARA 
GRANIȚELOR cu următoarele 

Aceste priorități și direcții de 
finanțare răspund misiunii 
Ministerul pentur Românii de 
Pretutindeni, angajamentelor 
constituționale ale României față 
de românii de pretutindeni, 
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ORDONATORULUI 
 

priorități: 
4. Programme educaționale  în 
limba română 
5. Sprijinirea activității spriritual-
religioase, a înființării și 
funționării lăcașelor de cult ale 
comunităților românești din afara 
granițelor țării 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

oferind cadrul legal necesar 
aplicării unor programe prioritare 
în comunitățile istorice și 
diaspora. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 

451.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 1 din 8 
 

Se propune următoarea redacție 
pentru rubrica DESCRIERE: 
promovarea valorilor culturii 
naționale în comunitățile 
românești autohtone din 
vecinatatea României și Balcani; 
perfectionarea 
cadrelor didactice care predau 
limba română/în limba română în 
comunitățile românești din 
vecinătatea României și Balcani; 
realizarea de studii, analize, 
cercetări privind comunitățile 
românești din vecinătatea 
României și Balcani; organizarea 
de evenimente cu caracter cultural 
pentru tinerii români din 
comunitățile din vecinătatea 
României și Balcani; conceperea 
și implementarea de proiecte și 
programe educationale în limba 

Amendamentul este de 
concordanță și vizează includerea 
ariei balcanice în geografia vizată 
de PROGRAMUL 1042, precum 
și specificarea faptului că 
programele educaționale 
concepute și implementate pentru 
acești români din comunitățile 
istorice vor fi în limba română. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 
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română pentru membrii 
comunităților românesti de 
pretutindeni. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

452.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 5 din 8 
 

Se propune următoarea redacție 
pentru rubrica PARTENERI: 
Asociații, fundații, organizații, 
instituții, persoane fizice sau 
juridice din străinătate sau 
România, legal constituite care 
inițiază 
proiecte propuse spre finantare 
sau care au încheiate acorduri de 
parteneriat cu Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni trebuie să aibă, 
asemenea oricărui alt minister, 
posibilitatea de a iniția și 
implementa măsuri active în 
beneficiul românilor de 
pretutindeni, depășind condiția de 
casierie sau juriu. Aceste măsuri 
active se pot baza pe acorduri de 
parteneriat cu instituții sau 
organizații din România sau de 
peste hotare, inclusiv din statul 
înrudit Republica Moldova. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 
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453.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 5 din 8 
 

Se propune următoarea redacție 
pentru rubrica  
DESCRIERE: 
Programul urmărește în principal 
păstrarea identității românești a 
românilor din străinătate prin 
măsuri active ale Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni, 
precum și prin dezvoltarea de 
proiecte, acțiuni și parteneriate în 
domeniul cultural, educațional, 

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni trebuie să aibă, 
asemenea oricărui alt minister, 
posibilitatea unor măsuri active, 
constând în parteneriate inițiate și 
desfășurate de acesta. Măsurile 
active pe bază de parteneriate vor 
putea viza inclusiv proiecte sau 
programme comune cu instituții 
din statul înrudit Republica 
Moldova sau din alte state în care 
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mass-media,  spiritual-religios, 
inclusiv pentru înființarea și 
funcționarea lăcașelor de cult, și 
al consolidării formelor de 
asociere în rândul acestor 
comunități. Sunt sprijinite, 
totodată, inițative vizând 
integrarea pe piața muncii pentru 
românii din străinătate și 
reinserția pe piața muncii din 
România, precum și cele care 
vizează punerea în valoare a 
spiritului antreprenorial al 
românilor din străinătate. Prin 
acest program se va acorda sprijin 
financiar pentru funcționarea 
organizațiilor reprezentative ale 
comunităților românești autohtone 
și pentru înființarea i funcționarea 
de organe de presă în limba 
română pentru aceste comunități. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

există comunități importante de 
români. Pareneriatele pot viza și 
instituții din România, în special 
cultele religioase sau instituțiile și 
organizațiile care au extensiuni, 
filiale sau reprezentanțe în statele 
în care există comunități de 
români. De asemenea, 
amendamentul vizează 
posibilitatea susținerii financiare a 
organizațiilor reprezentative și 
organelor de presă în limba 
română ale românilor din jurul 
granițelor și Balcani. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 

454.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 27  
pag. 8 din 8 
 

Se propune completarea, în final, 
a textulului rubricii REZULTATE 
AȘTEPTATE cu următoarele 
rezultate: 
crearea și consolidarea spațiului 
informațional pentru comunitățile  
de români din afara granițelor 
țării; întărirea capacității 

Fixarea acestor rezultate scontate 
va permite Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni o corectă 
direcționare a efortului financiar, 
în special în ceea ce privește 
spațiul informațional comun cu 
statul înrudit Republica Moldova, 
precum și o consolidare reală a 
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organizațiilor românilor de 
pretutindeni de a reprezenta 
interesele acestora. 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

capacității de reprezentare a 
intereselor românilor de 
pretutindeni de către organizațiile 
acestora. 
 
Sursa de finanțare: nu este cazul. 

455.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ Titlul XI  
Alte cheltuieli  
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru organizarea și 
funcționarea Muzeului Românilor 
de Pretutindeni, inclusiv alocarea 
unui sediu corespunzător, 
conform Legii privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  

Pentru România reprezintă o 
prioritate apărarea drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii 
românilor,  promovarea identităţii, 
drepturilor şi valorilor spirituale 
ale comunităţilor de români, 
menţinerea identităţii culturale şi 
lingvistice. 
 
Legea nr. 299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni prevede, în articolul 
actual 11, următoarele: „(1) Se 
înființează Muzeul Românilor de 
Pretutindeni. (2) Sediul muzeului 
va fi în municipiul București. (3) 
Organizarea și funcționarea 
acestuia, inclusiv alocarea unui 
sediu corespunzător, vor fi 
stabilite prin hotărâre a 
Guvernului”.  
 
Muzeul Românilor de 
Pretutindeni ar trebui să fie o 
instituție permanentă de primă 
importanţă, pusă în serviciul 
societății, deschisă publicului, 
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specializată în păstrarea, 
identificarea, catalogarea, 
analizarea, menţinerea, cercetarea 
şi conservarea diverselor 
documente şi materiale muzeistice 
care să provină din zonele 
extrafrontaliere locuite de români. 
Astfel, se impune organizarea și 
funcționarea Muzeului Românilor 
de Pretutindeni, inclusiv alocarea 
unui sediu corespunzător, 
conform Legii privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru românii de 
pretutindeni, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI  

456.  Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni  
Anexa nr. 3/ 64/ 6500 
CHELTUIELI SOCIAL 
CULTURALE 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei în vederea 
sustinerii organizatiilor care oferă 
cursuri de limba română și a 
publicatiilor in limba română din 
Diaspora și comunitățile istorice. 
 
Autorul amendamentului: 
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 și 
comunitățile istorice 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; 
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  stimularea participării 
comunităţilor românesti la 
actul cultural. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului pentru românii de 
pretutindeni, prin redistribuirea 
fondurilor din alte capitole 
bugetare - ALTE CHELTUIELI  

457.  Anexa nr.3/64/02 Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni  
 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 72.000 mii lei, credite de 
angajament și credite bugetare, la 
capitolul 67.01 ”Cultură, recreere, 
religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, 
articolul 59.07 ” Sprijinirea 
activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora”. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP 

Amendamentul vizează 
suplimentarea cu 72 de milioane 
de lei a fondurilor destinate 
românilor de pretutindeni și 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora, astfel încât bugetul 
Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni să crească la 100 de 
milioane.  
Sursa de finanțare: Anexa nr. 
3/65/02 – Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale de la 
capitolul 54.01 ”Alte servicii 
publice generale”, titlul 50 
”Fonduri de rezervă”,  
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Anexa3/64/02-MPRDP 
Capitol 5001 
Grupa  59 
Titlul XI-alte cheltuieli 
Articol 07 
Sprijinirea activitatii romanilor 
de pretutindeni și a 
organizațiilor reprezentative ale 
acestora. 

Se propune alocarea sumei de 476 
mii lei pentru crearea unui Centru 
Cultural Românesc în orașul 
Ismail, regiunea Odesa, Ucraina. 
 
Autorul amendamentului: 
Matei-Adrian Dobrovie    
deputat PNL 

Promovarea valorilor culturale 
românești și a limbii română, în 
condițiile presiunilor 
asimilaționiste puternice 
exercitate de autoritățile ucrainene 
asupra comunităților românești . 
476 mii lei  
redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 

Respins la vot 
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Capitol 5101 
Grupa  20 
Titlul II-bunuri si servicii 
Articol 30 
Alineat 01 (Reclamă și 
publicitate) 

459. 4
5
9
. 

Anexa3/64/02- MPRDP 
Capitolul 6701 
Grupa  59 
Titlul XI-alte cheltuieli 
Articol 07 
Sprijinirea activitatii romanilor 
de pretutindeni si a 
organizatiilor reprezentative ale 
acestora 

Se propune alocarea sumei de 119 
mii lei  pentru Biserica 
românească din satul Bobova, 
comuna Svilainat, Serbia. 
 
Autorul amendamentului: 
Matei-Adrian Dobrovie    
deputat PNL 

Motivare: Spijinirea asezamintele 
religioase românești din țări unde 
minoritatea română e 
discriminată, ca religie și ca 
limbă(Serbia, Ucraina)   
 
Sursa de finanţare:  
119 mii lei  
redirecţionaţi de la 
Anexa3/64/02 
Capitol 5101 
Grupa  20 
Titlul II-bunuri si servicii 
Articol 01 
Alineat 30(Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare) 
 

Respins la vot 

460. 4
6
0
. 

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. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 
Grupurile PNL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

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 

Respins la vot 
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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. 
3/29/ MINISTERUL ENERGIEI/ 
Capitolul 5000/ Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

461. 4
6
1
. 

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. 
 
Senator Viorel Badea, PNL 
 
Grupurile PNL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

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 

Respins la vot 
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Catedrală nu se mai lucrează din 
anul 2012. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea 
cu suma de 500   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/09/ 
AVOCATUL 
POPORULUI/Capitolul 
5000/Grupa 20/ TITLUL II 
BUNURI SI SERVICII 

462. 4
6
2
. 

Art. 3 (alin. 4) / Anexa 3/64/15 
- Ministerul pentru Români de 
Pretutindeni, SINTEZA 
bugetelor centralizate ale 
instituțiilor publice finanțate 
parțial din venituri proprii pe 
anii 2017 - 2022 / 6710 - 
Cultura, recreere și religie / 01- 
Cheltuieli curente / I. Credite de 
angajament 

Solicit 100.000 RON pentru 
finațarea Parohiei 
"Binecredinciosul Domnitor 
Ștefan cel Mare și Sfânt" (preot-
paroh - Dimitrenco Vadim), 
Episcopia Basarabiei de Sud, 
Mitropolia Basarabiei. 
 
Senator Ion Hadârcă, ALDE  
circumscripția electorală nr. 39, 
județul Vaslui 
 

Înființarea unui Centru cultural-
social, construcția, amenajarea 
clădirii și terenului în folosul 
comunității 
 
Sursa de finanțare - 6710 - 
Cultura, recreere și religie / 59 - 
Alte cheltuieli / I. Credite de 
angajament 

Respins la vot 

463. 4
6
3
. 

Art. 3 (alin. 4) / Anexa 3/64/15 
- Ministerul pentru Români de 
Pretutindeni, SINTEZA 
bugetelor centralizate ale 
instituțiilor publice finanțate 
parțial din venituri proprii pe 
anii 2017 - 2022 / 6710 - 
Cultura, recreere și religie / 01- 
Cheltuieli curente / I. Credite de 
angajament 

Solicit 1.000.000 RON pentru 
finațarea Parohiei Ortodoxe 
Române "Sf. Ier. Ghelasie de la 
Râmeț" (preot-paroh - Bucurencu 
M. C.) 
 
Ion Hadârcă, Senator ALDE  
circumscripția electorală nr. 39, 
județul Vaslui) 

Numeroasa comunitate de români-
ortodocși din orașul Rimini și din 
împrejurimile Regiunii Romagna 
(Italia), până la ora actuală, nu 
beneficiază de un spațiu stabil 
pentru a-și desfășura activitățile 
comunitare, întrunindu-se în casa 
preotului local, Bucurencu Marian 
Claudiu, în sala Primăriei, 
arendată provizoriu, sau în aer 
liber. 

Respins la vot 
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De curând, în octombrie 2018, 
Parohia ortodoxă română 
„Sf.Ier.Ghelasie de la Râmeț” 
(preot-paroh –  Bucurencu M.C.), 
cu binecuvântarea PS părintele-
Episcop Siluan al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Italia, de 
comun acord cu Episcopia 
Catolică din Rimini, a obținut 
achiziționarea complexului 
imobiliar din Rimini, cunoscut 
sub numele de fosta Biserică 
Sant`Agnesse, str.Garibaldi, 
82/84, fapt pentru care a 
contractat un împrumut 
substanțial pentru restaurarea, 
consolidarea, conservarea și 
reamenajarea locașului dat, pentru 
slujbele și nevoințele confraților 
noștri din diaspora italiană. 
Precum se vede, lucrurile sunt 
abia la început și, cu un sprijin 
material din Patrie, ar putea intra 
într-o nouă fază calitativă. 
 

Sursa de finanțare - 6710 - 
Cultura, recreere și religie 59 - 
Alte cheltuieli / I. Credite de 

angajament 
464. 4

6
4
. 

MpRP - MINISTERUL 
PENTRU ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI - SINTEZA 
fondurilor alocate pe surse și pe 

Alocarea sumei de 300 mii lei sau 
în baza necesităților deja 
calculate, pentru acțiuni de 
sprijinire a organizațiilor 

Pentru concretizarea celor 
afirmate în documentul MRP 
“Diaspora - partener pentru 
dezvoltarea României” potrivit cu 

Respins la vot 
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titluri de cheltuieli pe anii 2017-
2022) se debitează Cap. 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE. 

românești din comunitățile 
istorice. 
 
Deputat Nicolae Daniel Popescu  
 
Uniunea Salvați România 
 

care, avem cităm: “datoria morală 
de a sprijini comunitățile istorice 
de români sau minoritățile care țin 
de filonul etnic și cultural 
românesc, cu deosebire pe cele 
aflate în vecinătatea Țării. 
Pentru a continua să existe, să-și 
folosească în întregime 
potențialul, comunitățile noastre 
istorice au nevoie de susținerea și 
colaborarea României pentru a-și 
conserva limba, a duce mai 
departe tradițiile și cultura și a se 
putea ruga în limba maternă. 
Vom continua să încurajăm statele 
unde aceste comunități există să 
respecte, protejeze și să 
promoveze drepturile persoanelor 
aparținând minorităților naționale 
și etnice, conform dreptului 
european și internațional. 
Vom colabora în acest sens cu 
țările vecine și din regiune, cu 
toată disponibilitatea de a 
prezenta experiența de succes a 
României în materie de minorități 
etnice și de a identifica împreună 
cele mai bune practici în acest 
domeniu….” 
Sursa de finanțare: 
300 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 53.01 
- Cecetare fundamentala si 
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cercetare dezvoltare -Program 3. 
Cercetari fundamentale in stiintele 
exacte, in stiintele vietii si in 
stiintele Terrei, pentru generarea 
bazei cercetarilor aplicative 

465. 4
6
5
. 

MpRP - Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2019 Anexa 2, se 
crediteaza Cap. 51.01 
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI 
ACȚIUNI EXTERNE 
 

Propunem alocarea a 500 mii lei 
către capitol 51.01 AUTORITĂȚI 
PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 
pentru implementarea și înființarea 
“Direcțiilor pentru relația cu 
cetățenii din diaspora” în toate 
reședințele de județ din țară la sediul 
consiliilor județene.  
 
Deputat Nicolae Daniel Popescu 
 
Uniunea Salvați România 

Înființarea “direcțiilor pentru 
relațiile cu cetățenii din diaspora” 
are drept scop asigurarea coeziunii 
între membrii familiilor rămase 
acasă cu cei plecați  în afara 
granițelor țării, asigurarea unui 
sistem informațional centralizat 
aflat la dispoziția cetățenilor, a 
membrilor familiilor aflate în 
diaspora sau ce 
urmează/intenționează a părăsi 
țara, asigurarea reprezentativității 
acestora, diseminarea proiectelor 
și programelor cu caracter 
cultural, educativ, artistic derulate 
în scopul promovării realităților 
locale dar și menținerea valorilor 
naționale și a identității 
lingvistice. Aceste direcții vor 
avea și un rol de facilitare a 
cooperării sectoriale și dintre 
cetățenii aflați în România și cei 
din alte state de reședință, în acest 
sens urmând a se asigura un flux 
informațional constant având 
drept scop inclusiv repatrierea 
cetățenilor români. Se va urmări la 

Respins la vot 
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modul enunțiativ și nu limitativ 
cel puțin popularizarea locurilor 
de muncă existente în localități de 
origine a românilor plecați, a 
programelor de finanțare derulate 
de autorități având ca beneficiar 
direct diaspora română, consiliere 
psihopedagogică și psihologică 
pentru membrii familiilor rămase 
acasă, mediatizarea corectă și 
promptă a tuturor modificărilor 
legislative cu impact în viața 
personală a beneficiarilor direcți, 
precum anumite obligații fiscale 
etc., regimul diverselor acte de 
stare civilă, popularizarea 
constantă a adreselor asociațiilor 
reprezentative pentru românii din 
diaspora. 
Sursa de finanțare: 
1. 100 mii lei - Legea Bugetului 
de Stat pe anul 2019 Anexa 10 
(MINISTERUL PENTRU 
ROMÂNII DE PRETUTINDENI 
- SINTEZA fondurilor alocate pe 
surse și pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2017-2022) se debitează Cap. 
51.01 AUTORITĂȚI PUBLICE 
ȘI ACȚIUNI EXTERNE. 
 
2. 100 mii lei - Anexa - Ministerul 
Afacerilor Interne - Capitol 
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bugetar 1 (51.01) Program 4 
"Servicii pentru cetățeni" (1849) 
Credite de angajament 
100 mii lei - Anexa - Ministerul 
Muncii și Justiției Sociale - 
“Finanțarea prestațiilor de 
asistență socială, a pensiilor pentru 
agricultori și a celorlalte 
indemnizații reparatorii, precum și 
a programelor de interes national” 
(Cod 802) 
3. 100 mii lei - Anexa - 
Administrația Prezidențială - 
“Capitol bugetar 1- Autoritati 
publice si actiuni externe” (51.01) 
sau “Capitol bugetar 2- Alte 
servicii publice generale” (54.01)  
 
4. 100 mii lei - Secretariatul 
General al Guvernului - Capitol 
Autoritati publice si actiuni 
externe - gROwth - Contul 
individual de economii Junior 
Centenar 
 

466. 4
6
6
. 

Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni,  
 
Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 1 500 mii lei pentru 
finantarea unei campanii de 
informare a cetatenilor cu 
probabilitate de emigrare. 
 
Senator  Radu Mihail 
 Grupul parlamentar al Uniunii 

Suma este necesară pentru 
finanțarea unei campanii de 
comunicare și informare, având 
grupul țintă populația din 
România cu un nivel crescut de 
interes pentru a emigra în perioada 
următoare în scop economic. 

Respins la vot 
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Salvați România  
 

Scopul este de a oferi o informare 
cât mai obiectivă, corectă și 
completă privind contextul socio-
economic, drepturile și îndatoririle 
pe care le are. Campanie pe care 
MpRdP o poate face poate conține 
spre exemplu elemente cum ar fi: 
spoturi de informare, difuzate cu 
frecventa sustinuta (de exemplu 
de trei ori pe săptămână), la cel 
puțin două televiziuni naționale 
plus alte cinci - șase televiziuni de 
nișă; Mesaje de informare sub 
formă de reclamă în spațiul social-
media; broșuri informative 
printate și note inormative în 
principalele publicații online și 
tipărite; emisiuni săptămânale la 
posturile de radio si televiziune 
publice, care să abordeze situația 
românilor de afară și principalele 
situatii pe care le intalnesc aceștia 
in . 
 
Sursa de finantare: 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice, Anexa 3/15 
capitolul 7001 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din 51 Titlul 
VI Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 02 
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Transferuri de capital, Alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 

467. . Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni 

Alocarea 30 000 mii lei pentru 
înființarea a 10 centre comunitare în 
marile comunități de români din 
Italia, Spania, Marea Britanie, 
Franța și Germania. 
 
 
 
Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România 

Centrele comunitare sunt extrem 
de importante pentru comunitățile 
de români din afara țării. Pe lângă 
desfășurarea diferitelor activități 
culturale și sociale, centrele 
comunitare ar avea un impact mult 
mai mare și pe termen lung. 
Acestea ar contribui la creșterea 
vizibilității comunităților 
românești și coeziunea acestora, 
creșterea profilului de țară, 
promovarea limbii române în 
comunitățile de români din afara 
granițelor țării, promovarea 
valorilor culturale ale 
comunităților românești, 
consolidarea mediului asociativ 
din afara țării, apărarea 
drepturilor, libertăților și 
demnității românilor, susținerea 
procesului de integrare a 
românilor în țările unde trăiesc, 
studiază sau muncesc, crearea de 
puncte de legătură între 
comunitățile de români și statele 
de reședință/domiciliu. 
 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 

Respins la vot 
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scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa 3/48 capitolul 
5401Alte servicii publice 
generale, din 59 Titlul XI Alte 
cheltuieli, articolul 03 Finanțarea 
partidelor politice. 

468. 4
6
8
. 

Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 1 500 mii lei pentru 
finanțarea unui studiu privind 
structura și nevoile comunităților 
românești din străinătate. 
Senator  Radu Mihail 
 
 Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România 

Dat fiind faptul că informațiile 
existente despre comunitățile 
istorice și despre emigrația 
românească sunt destul vagi și 
dispersate, sumele sunt necesare 
pentru finanțarea unui studiu 
produs de către un organism 
specializat neutru, studiu în cadrul 
căruia se vor colecta informații și 
se va face o analiza socio-
demografica în mod obiectiv 
privind structura, dinamica și 
nevoile comunităților românești 
din străinătate, urmate de 
prezentarea unor recomandări 
sintetice de intervenție a statului 
pentru a le susține. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la Autoritatea 
Electorală Permanentă, Anexa 
3/48, capitolul 5401 Alte servicii 
publice generale, din 59 Titlul XI 
Alte cheltuieli, articolul 03 
Finanțarea partidelor politice. 

Respins la vot 
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469. 4
6
9
. 

Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/10/01/30/Titlul II 

Alocarea a 200 mii lei pentru 
infiintarea unui secretariat 
permanent al Comitetului 
Interministerial pentru Romanii de 
Pretutindeni. 
 
Senator  Radu Mihail 
Grupul parlamentar al Uniunii 
Salvați România 

Comitetul are la ora actuala doar o 
activitate sporadică, functionând 
ca celulă de criză. Pentru a asigura 
continuitatea si posibilitatea 
construirii și urmaririi de strategii 
și planuri pe termen lung este 
nevoie de cel putin o resursă care 
sa aibă această responsabilitate 
explicită și să dea posibilitatea 
ministerului sa isi exercite rolul de 
coordonator al activitatii generale 
a administratiei in serviciul 
oamenilor din Diaspora. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
Anexa 3/15 capitolul 7001 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din 51 Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 02 
Transferuri de capital, Alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 

Respins la vot 

470.  MpRP - MINISTERUL 
PENTRU ROMÂNII DE 
PRETUTINDENI - SINTEZA 
fondurilor alocate pe surse și 
pe titluri de cheltuieli pe anii 
2017-2022) se debitează Cap. 
51.01 AUTORITĂȚI 

Alocarea sumeI de 300 mii lei sau în 
baza necesităților deja calculate, 
pentru acțiuni de sprijinire a 
Diasporei românești în peninsula 
balcanică precum: 

● Dinamizarea activității 
asociațiilor aromânești din 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 
Pentru concretizarea celor 
afirmate în documentul MRP 
“Diaspora - partener pentru 
dezvoltarea României” potrivit 
cu care, avem cităm: “datoria 
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PUBLICE ȘI ACȚIUNI 
EXTERNE. 

regiune; 
● Susținerea mass-media în 

dialect aromân; 
● Continuarea finațărilor 

școlilor și grădinițelor în 
dialect aromân; 

● Centru de Informare al 
României în Korcea; 

● Acțiuni ale profesorilor 
români voluntari. 

 
Autor: Deputat Nicolae Daniel 
Popescu, Uniunea Salvați România 
 

morală de a sprijini comunitățile 
istorice de români sau 
minoritățile care țin de filonul 
etnic și cultural românesc, cu 
deosebire pe cele aflate în 
vecinătatea Țării. 
Pentru a continua să existe, să-și 
folosească în întregime 
potențialul, comunitățile noastre 
istorice au nevoie de susținerea și 
colaborarea României pentru a-și 
conserva limba, a duce mai 
departe tradițiile și cultura și a se 
putea ruga în limba maternă. 
Vom continua să încurajăm statele 
unde aceste comunități există să 
respecte, protejeze și să 
promoveze drepturile persoanelor 
aparținând minorităților naționale 
și etnice, conform dreptului 
european și internațional. 
Vom colabora în acest sens cu 
țările vecine și din regiune, cu 
toată disponibilitatea de a prezenta 
experiența de succes a României 
în materie de minorități etnice și 
de a identifica împreună cele mai 
bune practici în acest domeniu….” 
 
SURSA DE FINANȚARE:  
300 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 53.01 
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- Cecetare fundamentala si 
cercetare dezvoltare -Program 3. 
Cercetari fundamentale in stiintele 
exacte, in stiintele vietii si in 
stiintele Terrei, pentru generarea 
bazei cercetarilor aplicative 

471.  Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni,  
 
Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 1 500 mii lei pentru 
finantarea unei campanii de 
informare a cetatenilor cu 
probabilitate de emigrare. 
 
Autor: Sen. Radu Mihail, USR  
 

Suma este necesară pentru 
finanțarea unei campanii de 
comunicare și informare, având 
grupul țintă populația din 
România cu un nivel crescut de 
interes pentru a emigra în perioada 
următoare în scop economic. 
Scopul este de a oferi o informare 
cât mai obiectivă, corectă și 
completă privind contextul socio-
economic, drepturile și îndatoririle 
pe care le are. Campanie pe care 
MpRdP o poate face poate conține 
spre exemplu elemente cum ar fi: 
spoturi de informare, difuzate cu 
frecventa sustinuta (de exemplu 
de trei ori pe săptămână), la cel 
puțin două televiziuni naționale 
plus alte cinci - șase televiziuni de 
nișă; Mesaje de informare sub 
formă de reclamă în spațiul social-
media; broșuri informative 
printate și note inormative în 
principalele publicații online și 
tipărite; emisiuni săptămânale la 
posturile de radio si televiziune 

Respins la vot 
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publice, care să abordeze situația 
românilor de afară și principalele 
situatii pe care le intalnesc aceștia 
in . 
 
Sursa de finantare: 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri 
între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de 
capital, Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 

472.  Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni 

Alocarea 30 000 mii lei pentru 
înființarea a 10 centre comunitare în 
marile comunități de români din 
Italia, Spania, Marea Britanie, 
Franța și Germania. 

Centrele comunitare sunt extrem 
de importante pentru comunitățile 
de români din afara țării. Pe lângă 
desfășurarea diferitelor activități 
culturale și sociale, centrele 
comunitare ar avea un impact mult 
mai mare și pe termen lung. 
Acestea ar contribui la creșterea 
vizibilității comunităților 
românești și coeziunea acestora, 
creșterea profilului de țară, 
promovarea limbii române în 
comunitățile de români din afara 
granițelor țării, promovarea 
valorilor culturale ale 
comunităților românești, 
consolidarea mediului asociativ 

Respins la vot 
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din afara țării, apărarea 
drepturilor, libertăților și 
demnității românilor, susținerea 
procesului de integrare a 
românilor în țările unde trăiesc, 
studiază sau muncesc, crearea de 
puncte de legătură între 
comunitățile de români și statele 
de reședință/domiciliu. 
 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI 
Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 

473.  Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 1 500 mii lei pentru 
finanțarea unui studiu privind 
structura și nevoile comunităților 
românești din străinătate. 
 
Sen. Radu Mihail, USR 

Dat fiind faptul că informațiile 
existente despre comunitățile 
istorice și despre emigrația 
românească sunt destul vagi și 
dispersate, sumele sunt necesare 
pentru finanțarea unui studiu 
produs de către un organism 
specializat neutru, studiu în cadrul 
căruia se vor colecta informații și 
se va face o analiza socio-
demografica în mod obiectiv 
privind structura, dinamica și 
nevoile comunităților românești 
din străinătate, urmate de 
prezentarea unor recomandări 

Respins la vot 
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sintetice de intervenție a statului 
pentru a le susține. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte servicii 
publice generale, din Titlul XI 
Alte cheltuieli, articolul 
Finanțarea partidelor politice. 

474.  Ministerul pentru Romanii de 
Pretutindeni, Anexa 
3/64/5001/10/01/30/Titlul II 

Alocarea a 200 mii lei pentru 
infiintarea unui secretariat 
permanent al Comitetului 
Interministerial pentru Romanii de 
Pretutindeni 
 
Sen. Radu Mihail, USR 

Comitetul are la ora actuala doar o 
activitate sporadică, functionând 
ca celulă de criză. Pentru a asigura 
continuitatea si posibilitatea 
construirii și urmaririi de strategii 
și planuri pe termen lung este 
nevoie de cel putin o resursă care 
sa aibă această responsabilitate 
explicită și să dea posibilitatea 
ministerului sa isi exercite rolul de 
coordonator al activitatii generale 
a administratiei in serviciul 
oamenilor din Diaspora. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației publice, 
capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

Respins la vot 
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Anexa nr. 37 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 4 
 

Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1 Anexa 4 Se propune suplimentarea Anexei 4, 
capitolul Finanţarea unităţilor de 
învaţământ  special şi a centrelor 
județene de resurse și asistență 
educațională pentru cheltuielile 
prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) -d) din 
Legea educației naționale nr.1/2011 cu 
suma de 6.500 mii lei pentru judeţul 
Iaşi. 
 
Autor:  
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 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului. 
 

Respins prin vot 

2 Anexa nr. 4 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 4, cu suma de 

Suma suplimentară 
solicitată este pentru 
acoperirea cheltuielilor 

Respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

cheltuielilor descentralizate la 
nivelul județelor, pentru anul 2019. 

35.000 mii lei pentru Județul SIBIU 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

personalului neclerical și a 
celui ce lucrează în 
instituțiile de cultură, în 
special pentru Biblioteca 
Astra Sibiu. 
Pe de alta parte 
suplimentarea solicitată are 
în vedere subfinanțarea ca 
urmare a faptului că 
standardul minim de 
cost/persoana nu a fost 
actualizat din 2015 
generând dezechilibre 
bugetare. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 
35.000 mii lei   a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65 
MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE 
- ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

3 Anexa nr. 4 Se suplimentează bugetul judeţului 
VÂLCEA cu suma de 259.009 mii lei, 
astfel: 
-  99.009 mii lei pentru finanțarea 
sistemului de protecție a copilului şi a 
centrelor publice pentru persoane 

Suplimentarea este 
necesară pentru acoperirea 
cheltuielilor efectuate cu 
persoanele cu dizabilități. 
 
Sursa de finanțare: 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

adulte cu handicap din judeţul Vâlcea 
- 160.000 mii lei pentru finanțarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 
acordate în baza Legii nr. 448/2006; 
 
Autori: 
Dp. Cocoş Vasile – PSD 
Dp. Popa Ovidiu Ştefan – PSD 
Dp. Neaţă Eugen – PSD 
Dp. Oteşeanu Daniela - PSD 
 

Fondul de rezervă la 
dispoziția Guvernului 
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Anexa nr. 38 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 5 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

1. Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, 
 Anexa 5, punctul I, Secțiunea 
"Drepturile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare, la pozițiile 1-42. 

Modificarea integrală a Punctului I 
(Propuneri 2019), Secțiunea 
"Drepturile asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiile lunare, la toate 
pozițiile (1-42), cu valoarea trecuta 
la punctele II - IV (propuneri 2020, 
2021, 2022). 

 
 
 
 

Autor: Deputat Mocanu Adrian - 
ALDE 

 

Existenta unor mari semne de 
întrebare privind capacitatea UAT-
urilor de a asigura finanțarea unor 
cheltuieli obligatorii pentru Statul 
Roman. Propun revenirea la sistemul 
practicat in 2018. 
 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanțare se obține prin redistribuirea 
de sume între subdiviziunile 
clasificației bugetare. 
 

Respins prin 
vot 

2 Anexa nr. 5 Se suplimentează bugetul judeţului 
VÂLCEA cu suma de  165.326 mii 
lei pentru finanțarea drepturilor 
asistenților personali ai personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizațiilor lunare. 
Autori: 
Dp. Cocoş Vasile – PSD 

Suplimentarea este necesară pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate cu 
persoanele cu dizabilități. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziția 
Guvernului 

PRIN VOT 
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Nr. 
crt. 

Articolul din  
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

  

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii  

Dp. Popa Ovidiu Ştefan – PSD 
Dp. Neaţă Eugen – PSD 
Dp. Oteşeanu Daniela - PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2530 

 

Anexa nr. 39 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 6 
 

Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1 Anexa 6  
Pozitia 39 Vaslui 

Se suplimentează în anul 2019 
creditele bugetare cu suma de 11.500 
mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară 
suplimentarea creditelor 
bugetare deoarece în 
județul Vaslui drumurile  
județene se află într-o stare 
de degradare avansată care 
afectează viteza de 
circulație a vehiculelor, 
siguranța rutieră și 
economia județului, ceea ce 
implică cheltuieli mult mai 
mari, criteriul lungimii 
drumurilor județene fiind 
insuficient.  
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuirea sumelor în 
interiorul anexei 6. 

Respins la vot 

2 Anexa nr. 6  Se suplimentează bugetul pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru 

Dublarea sumei alocate de 
către Guvern pentru 
modernizarea drumurilor 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

anul 2019 cu suma de 6.136 mii lei 
pentru judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

din judeţul Iaşi este 
necesară întrucât prin 
alocările curente Iaşul a 
primit aproximativ 1 % din 
total, valoare insuficientă 
raportată la necesităţile din 
teren 
 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului 
 

3 

Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, ANEXA nr. 6, Sume 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 

2019 şi estimări pe anii 2020-
2022, judeţul Tulcea. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 
Reparaţii "strada italienilor" din sat 
Cataloi, comuna Frecăței, judeţul 
Tulcea - suma 1.500.000 lei. 
Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Alocarea acestei 
sume suplimentare 
Bugetului de Stat este 
necesară pentru lucrări de 
reparaţii străzi, în vederea 
păstrării patrimonului 
istoric al comunităţii 
italiene din România. 
Sursa de finanţare: sume 
defalcate din TVA pentru 
drumuri comunale. 

Respins la vot 

4 Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, ANEXA nr. 6, Sume 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 
Reparaţii străzi, comuna Greci, judeţul 
Tulcea - suma 1.500.000 lei. 

Motivare: Alocarea acestei 
sume suplimentare 
Bugetului de Stat este 
necesară pentru lucrări de 
reparaţii străzi, în vederea 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

judeţene şi comunale pentru anul 
2019 şi estimări pe anii 2020-

2022, judeţul Tulcea. 

Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

păstrării patrimonului 
istoric al comunităţii 
italiene din România. 
Sursa de finanţare: sume 
defalcate din TVA pentru 
drumuri comunale. 

5 

Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, ANEXA nr. 6, Sume 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 

2019 şi estimări pe anii 2020-2022, 
judeţul Tulcea. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 
Reparaţii străzi, comuna Greci, judeţul 
Tulcea - suma 1.500.000 lei. 
Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU 
 

Motivare: Alocarea acestei 
sume suplimentare 
Bugetului de Stat este 
necesară pentru lucrări de 
reparaţii străzi, în vederea 
păstrării patrimonului 
istoric al comunităţii 
italiene din România. 
Sursa de finanţare: sume 
defalcate din TVA pentru 
drumuri comunale. 

Respins la vot 

6 

Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, ANEXA nr. 6, Sume 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 

2019 şi estimări pe anii 2020-2022, 
judeţul Tulcea. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 
Reparaţii străzi, comuna Greci, judeţul 
Tulcea - suma 1.500.000 lei. 
Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU 

Motivare: Alocarea acestei 
sume suplimentare 
Bugetului de Stat este 
necesară pentru lucrări de 
reparaţii străzi, în vederea 
păstrării patrimonului 
istoric al comunităţii 
italiene din România. 
Sursa de finanţare: sume 
defalcate din TVA pentru 
drumuri comunale 

Respins la vot 

7 Anexa 7, Numarul curent 4,  Se solicita suplimentarea sumei alocate Una dintre cele doua sectii Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Bugetul judetului Bacau judetului Bacau cu suma de 4600 mii 
lei, destinate finantarii Spitalului 
Judetean de Urgenta Bacau 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 
Deputat Lucian Stanciu-Viziteu 

de Obstetrica si 
Ginecologie (Maternitatea 
Bacau),  din cadrul 
Spitalului Judetean de 
Urgenta Bacau, risca sa fie 
inchise din lipsa de fonduri. 
Aceasta Maternitate are 
atribuita importanta unui 
spital regional si deserveste 
cele mai complexe cazuri 
din judetele Bacau si 
Vrancea (peste 1 milion de 
cetateni). Suma solicitata 
este necesara pentru 
evitarea inchiderii acestor 
sectii, pana la gasirea altor 
solutii. Inchiderea uneia 
dintre sectii ar implica 
riscuri pentru asigurariea 
serviciilor medicale de 
calitate pentru cetatenii a 
doua judete.  
Alocarea reprezinta un 
supliment de 1% fata de 
bugetul deja alocat 
judetului Bacau.  
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile se scad de la 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

Ministerul dezvoltării 
regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, 
servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, 
articolul Transferuri de 
capital, Programul Național 
de Dezvoltare Locală. 

8 Anexa nr 6 
 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 
2019 şi estimări pe anii 2020-2022 

Se propune suplimentarea și alocarea 
sumei de 10.000 mii lei pentru 
Obiectivul de Investiții Asfaltare, 
reabilitate și modernizare drumuri 
judetene, Judetul Arad   
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Necesitatea investiției este 
evidentă pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie şi în general 
asupra mediului, 
influienţând în mod pozitiv 
nivelul de trai al 
locuitorilor. Asfaltarea 
drumurilor județene în 
spaţiul rural duce la 
dezvoltarea economică şi 
socială a zonei, având ca 
rezultat final îmbunătăţirea 
calităţii vieţii la sate, în 
scopul atingerii cerinţelor 
de dezvoltare europene în 
spaţiul rural. Prin asfaltarea 
acestui sector de drum se 
asigură accesul civilizat al 

Respins la vot 



2535 

 

Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

utilizatorilor indiferent de 
condiţiile meteorologice. 
Această investiţie asigură : 
 -posibilitatea utilizării 
drumului în tot cursul 
anului;  
-reducerea consumului de 
carburanţi şi lubrefianţi;  
-reducerea cheltuielilor de 
întreţinere a 
autovehiculelor;  
-drum de o mai bună 
calitate,ce conferă un grad 
sporit de siguranţă şi 
confort în trafic. 
 
Sursa de finanțare:  
Se diminuează cu suma de 
10.000 mii lei bugetul 
Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – 
Anexa nr. 3/65/02, Titlul 
VII alte transferuri – credite 
de angajament 

9 Anexa 6 
SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate Consiliului Județean Suceava 
cu suma de 5.000 mii lei pentru 
realizare de studii, documentație și 
lucrări în vederea implementării de 

În 2018 au avut loc 285 de 
accidente grave pe 
drumurile publice din 
județul Suceava, care s-au 
soldat cu 84 de persoane 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

judeţene şi comunale pentru anul 
2019 şi estimări pe anii 2020-2022 
 
Județul Suceava 

măsuri pentru îmbunătățirea  
condițiilor de siguranță a infrastructurii 
rutiere și reducerea numarului de 
accidente rutiere pe drumurile județene 
din judetul Suceava. 
În anul 2018 au murit 84 persoane în 
285 de accidente grave care au avut loc 
pe drumurile publice din județul 
Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

decedate.  
Într-un raport al Autorității  
Teritoriale de Ordine 
Publică (ATOP), privind 
accidentele  rutiere  grave 
în  județul Suceava, în anul 
2018, se menționează că 
factorii care au contat în 
producerea unor 
evenimente rutiere cu 
consecințe grave îi 
constituie rețeaua vastă de 
drumuri publice din județ, 
Suceava fiind pe primul loc 
la nivel național, zona de 
tranzit către frontiera de 
stat cu Ucraina și către 
partea de vest a țării, parcul 
auto, care a crescut în județ 
cu 20.694 vehicule 
înmatriculate (totalizând 
238.226 de mașini) și 
trendul ascendent al 
posesorilor de permis de 
conducere, care a crescut la 
241.920. 
Totodată, între factorii 
favorizanți a fost 
identificată infrastructura 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

rutieră precară, neadaptată 
necesităților actuale de 
trafic și în special a celei 
destinate pietonilor și 
bicicliștilor din mediul 
rural, a drumurilor 
amenajate pentru căruțe și 
utilajele agricole, lipsa 
totală sau 
necorespunzătoare a 
iluminatului ori a 
marcajelor rutiere în unele 
localitățile din mediul rural, 
dar și specificul turistic și 
de agrement al județului, 
care implică un trafic rutier 
intens în anumite perioade 
ale anului. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE 
– ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

10 Anexa 6 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Consiliului Județean Suceava cu suma 

Rețeaua de drumuri 
județene și comunale din 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 
2019 şi estimări pe anii 2020-2022 
 
Județul Suceava 

5.000 mii lei pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile județene 
și comunale.  
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

județul Suceava este una 
dintre cele mai mari din 
țară, cu particularități de 
relief și climatice care 
conduc la un impact 
negativ, asupra uzurii 
carosabilului. 
Creșterile de prețuri la 
materiale și cheltuielile cu 
forța de muncă, conduc la 
cresterea costurilor de 
intretinere și reparatii la 
aceste drumuri. 
 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE 
– ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

11 Anexa nr. 6 
 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pentru anul 
2019. 

Se propune suplimentarea prin Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 6 cu suma de 
20.000 mii lei pentru finanțarea 
modernizării drumurilor județene. 
Județul SIBIU 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
întreținerea și modernizarea 
drumurilor județean de 
peste 150 de km existente 
la nivelul județului Sibiu. 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Cel mai circulat drum este 
DJ 106 E care leagă 
Autostrada A1 de 
Transalpina și care până nu 
va trece la CNADNR ca și 
drum național necesită 
costuri anuale de întreținere 
și reparații de 10.000 mii 
lei. 
 Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 
20.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE 
- ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
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Anexa nr. 40 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 7 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

1 Anexa nr. 7 Suplimentarea cu 20.000 mii lei a 
sumelor alocate Consiliul Județean 
Brașov pentru acoperirea cofinanțării 
aferente proiectelor de reabilitare a 
drumurilor județene efectuate pe 
fonduri europene nerambursabile. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  
 

În prezent Consiliul Județean Brașov are în 
derulare proiecte europene de reabilitarea a 
drumurilor județene în valoare de peste 
300 mil de lei, iar pentru asigurare 
contribuției proprii și a costurilor 
neeligibile ar fi necesara identificarea unei 
sume de 50 mil de lei. Ne alocarea sumelor 
necesare va afecta negativ absorbția de 
fonduri europene, dar și încasările din 
TVA ale statului aferente proiectelor, iar 
sumele nu sunt deloc neglijabile. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 20.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru: Anexa nr. 3/24 capitolul 
5001 titlul 40 articolul 05. 

Respins la vot 

2 Anexa nr. 7 Suplimentarea cu 70.000 mii lei a 
sumelor alocate Consiliul Județean 
Brașov în vederea continuării 
lucrărilor la Aeroportul Internațional 
Brașov-Ghimbav. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

În prezent Consiliul Județean Brașov nu 
are capacitatea financiara de a susține de 
unul singur proiectul și ar fi inechitabil ca 
Județul Brașov sa nu primească sprijin de 
la nivel național pentru obiectiv de investii 
ce ar contribui la dezvoltarea întregii zone 
și la descongestionarea unei parți a 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

traficului de pe Valea Prahovei, respectiv 
rezolvarea problemei supra-aglomerării 
Aeroportului Otopeni. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 70.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru: Anexa nr. 3/24 capitolul 
5001 titlul 40 articolul 05. 

3 Anexa nr.7 
SUME ALOCATE DIN 
SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADAUGATA PENTRU 
ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI 
2020-2022 

9 BRAȘOV 150.188  

15 COVASNA  147.483 1) 

1) Include și suma de 10.000 mii 
lei ce se repartizează 
Consiliului Județean Covasna 
pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul Internațional 
Brașov 

 

Propunem diminuarea cu 10.000 mii 
lei a sumelor aferente județului 
Covasna și ștergerea notei de subosl în 
paralel cu majorarea sumelor cuvenite 
județului Brașov cu 30.000 mii lei, 
precum și introducerea unei note de 
subsol noi pentru județul Brașov: 
 
 

9 BRAȘOV 180.188 1) 

15 COVASNA  137.483 
 1) Include și suma de 30.000 mii 

lei ce se repartizează 
Consiliului Județean Brașov 
pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul Internațional 
Brașov 

 
Autori:  
Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Márton Árpád, Benkő Erika, Kulcsár-
Terza József, Erdei D. István, Seres 

Investiția este deosebit de importantă 
pentru întreaga regiune, iar consiliile 
județene din zonă au convenit finanțarea 
sa. Astfel, se diminuează sumele cuvenite 
județului Covasna, acestea se repartizeaza 
județului Brașov, iar pentru județul Brașov 
se solicită suplimentarea cu 20 de milioane 
de lei. 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă a Guvernului 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

Dénes – deputaţi UDMR  
Fejér László-Ödön, Cseke Attila, 
Tánczos Barna– senatori UDMR 

4 Anexa nr.7 
SUME ALOCATE DIN 
SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADAUGATA PENTRU 
ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI 
2020-2022 

5 BIHOR  330.150 243.545 
 

Propunem modificarea sumei 
prevăzute în anexa nr. 7 pentru județul 
Bihor și introducerea unei note de 
subsol aferente astfel: 
 
 

5 BIHOR  365.87111) 279.266     
 
1) include și suma de 35.721 mii lei ce 
se repartizează bugetului Consiliului 
Județean Bihor pentru finanțarea 
Programului județean de construcție 
bazine didactice de înot în orașele și 
municipiile județului 
 
Autori:  
Seres Dénes, Szabó Ödön, Biró 
Rozália, Erdei D. István - deputaţi 
UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi 
Ákos - senatori UDMR 

Studiile de fezabilitate sunt întocmite 
pentru toate cele 7 localități (2 în faza de 
execuție a lucrării, 3 în faza de licitație a 
lucrării, 2 în faza de atribuire a elaborării 
proiectului tehnic) – cost estimat pentru un 
proiect-tip: 5.103,25 mii lei. 
Construcția de bazine de înot în orașele și 
municipiile județului Bihor face parte din 
strategia județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de încurajare a 
practicării sporturilor și însușirii unui stil 
de viață sănătos în rândul populației, mai 
ales al copiilor și tinerilor, ținând cont 
totodată de necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la baze de 
pregătire de calitate. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 
 

Respins la vot 

5 Anexa 7, Numarul curent 4,  
Bugetul judetului Bacau 

Se solicita suplimentarea sumei 
alocate judetului Bacau cu suma de 
4600 mii lei, destinate finantarii 
Spitalului Judetean de Urgenta Bacau 

Una dintre cele doua sectii de Obstetrica si 
Ginecologie (Maternitatea Bacau),  din 
cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 
Bacau, risca sa fie inchise din lipsa de 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

 
Autor: Grupurile parlamentare USR 
Deputat Lucian Stanciu-Viziteu 

fonduri. Aceasta Maternitate are atribuita 
importanta unui spital regional si 
deserveste cele mai complexe cazuri din 
judetele Bacau si Vrancea (peste 1 milion 
de cetateni). Suma solicitata este necesara 
pentru evitarea inchiderii acestor sectii, 
pana la gasirea altor solutii. Inchiderea 
uneia dintre sectii ar implica riscuri pentru 
asigurariea serviciilor medicale de calitate 
pentru cetatenii a doua judete.  
Alocarea reprezinta un supliment de 1% 
fata de bugetul deja alocat judetului Bacau.  
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale administrației 
publice, articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare Locală. 

6 Anexa nr. 7 Suplimentarea cu 20.000 mii lei a 
sumelor alocate Consiliul Județean 
Brașov pentru acoperirea cofinanțării 
aferente proiectelor de reabilitare a 
drumurilor județene efectuate pe 
fonduri europene nerambursabile. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  
 

În prezent Consiliul Județean Brașov are în 
derulare proiecte europene de reabilitarea a 
drumurilor județene în valoare de peste 
300 mil de lei, iar pentru asigurare 
contribuției proprii și a costurilor 
neeligibile ar fi necesara identificarea unei 
sume de 50 mil de lei. Ne alocarea sumelor 
necesare va afecta negativ absorbția de 
fonduri europene, dar și încasările din 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

TVA ale statului aferente proiectelor, iar 
sumele nu sunt deloc neglijabile. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 20.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru: Anexa nr. 3/24 capitolul 
5001 titlul 40 articolul 05. 
 

7 Anexa nr. 7 Suplimentarea cu 70.000 mii lei a 
sumelor alocate Consiliul Județean 
Brașov în vederea continuării 
lucrărilor la Aeroportul Internațional 
Brașov-Ghimbav. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

În prezent Consiliul Județean Brașov nu 
are capacitatea financiara de a susține de 
unul singur proiectul și ar fi inechitabil ca 
Județul Brașov sa nu primească sprijin de 
la nivel național pentru obiectiv de investii 
ce ar contribui la dezvoltarea întregii zone 
și la descongestionarea unei parți a 
traficului de pe Valea Prahovei, respectiv 
rezolvarea problemei supra-aglomerării 
Aeroportului Otopeni. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 70.000 mii lei a sumelor 
atribuite pentru: Anexa nr. 3/24 capitolul 
5001 titlul 40 articolul 05. 
 

Respins la vot 

8 Anexa 7 
 
SUME ALOCATE DIN 
SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Suceava/MDRAP cu suma 32.400 
mii lei pentru acoperirea diferentelor 
de valoare care apar ca urmare a 
majorarii salarului minmim în 

Actualizarea valorilor contractelor de 
execuție pentru obiectivele de învestiții ale 
CJ Suceava, ca efect al OUG 114/2018. 
Datele statistice arata ca prin majorarea 
salarului minmim în domeniul 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

ADAUGATA PENTRU 
ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 
Județul Suceava 

domeniul construcțiilor, și ca urmare a 
majorarii preturilor la materialele de 
constructii, cauze cu un impact 
majorare cu 15 % a valorii 
contractelor care se finanteaza de 
MDRAP prin PNDL. 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

construcțiilor, și ca urmare a majorarii 
preturilor la materialele de constructii, 
conduc la un impact de majorare cu 15 % a 
valorii contractelor care se finanțează de 
MDRAP prin PNDL. 
 
 
Sursa de finanțare: prin diminuarea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL  FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

9 Anexa 7 
 
SUME ALOCATE DIN 
SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADAUGATA PENTRU 
ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 

Se solicită suplimentarea alocărilor 
pentru Județul Suceava cu suma de 
31.039 mii lei pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale UAT-urilor 
împrumutate pentru Programul 
Utilități și mediu la standarde 
europene în județul Suceava, pentru 
plata ratelor și dobânzilor aferente 
anului 2019. 
 

Majorarea sumelor de echilibrare este 
singura soluție pentru ca primăriile 
împrumutate să nu intre în colaps 
financiar, după ce, prin OUG nr. 90/ 6 dec 
2017, Art. 33,  se abrogă lit. C Art. XII din 
OUG nr. 114/2009, prin care cele 61 de 
UAT-uri asociate, împrumutate în 
implementarea Programul Utilități și 
mediu la standarde europene în județul 
Suceava puteau primi sume defalcate din 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

unele venituri ale bugetului de stat cu 
destinație pentru plata ratelor și dobânzilor 
restante la fondul de risc al Ministerului 
Finanțelor Publice. 
Creditul este unul garantat de Guvern și 
investițiile realizate au fost preluate la o 
companie a statului român, majoritatea 
UAT-urile nebeneficiind de fonduri din 
credit. 
Sursa de finanțare: Diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  FINANȚELOR PUBLICE 
– ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

10 Anexa 7 
SUME defalcate din 
impozitul pe venit și din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2019 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a 
sumei prevăzute în Anexa 7, cu suma 
de 500 mii lei pentru finanțarea 
lucrărilor de electrificare zona Șoimu, 
comuna Valea Ierii, jud. Cluj 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru pentru susținerea 
proiectelor de dezvoltare locală ale unității 
administrativ-teritoriale. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 500  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
– ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de angajament 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

11 Anexa nr 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2019 

Poziţia 8, jud. Brașov 
 
Se propune suplimentarea alocării 
bugetare pentru județul Brașov, nr. 
curent 8 din anexa 7, cu suma de 
30.000 mii lei” 
 
Autori: 
Deputat PNL – Mara Mareș 
Deputat PNL –Gabriel Andronache 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Suplimentarea alocării bugetare de la 
114.575 mii lei la 144.575 lei este necesară 
pentru finanțarea corespunzătoare a 
investițiilor susținute de județul Brașov, 
indispensabile pentru dezvoltarea acestuia. 
 
Sursa de finanțare este asigurată prin 
diminuarea cu 30.000 mi lei a sumelor 
prevăzute în anexa nr.3/15/02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE  
 

Prin vot 

12 Anexa nr. 7 
Sume alocate din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 
și estimări 2020-2022, poziția 
24, județ Iași 

Se propune suplimentarea sumei cu 
1500 mii lei pentru „Construire 
Locuințe pentru Tineri destinate 
închirierii pentru specialiștii din 
sănătate – Zona Grădinari” Etapa I, 
bulevardul Chimiei, nr. 75-77-79-81, 
Municipiul Iași 
 
 

 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Implementarea proiectului „Construire 
Locuințe pentru Tineri destinate închirierii 
pentru specialiștii din sănătate – Zona 
Grădinari” Etapa I, bulevardul Chimiei, nr. 
75-77-79-81; 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI.     
 

Prin vot 



2548 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

Camera Deputaților și Senat 
 

13 Anexa nr. 7 
Sume alocate din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 
și estimări 2020-2022, poziția 
24, județ Iași 

2. Se propune suplimentarea 
sumei cu 2000 mii lei pentru 
„Construire Locuințe pentru Tineri 
destinate închirierii pentru 
specialiști din sănătate – Zona 
Grădinari” Etapa II, b-dul Chimiei 
nr. 75-77-79-81, Municipiul Iași 
 

 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

3. Implementarea proiectului 
„Construire Locuințe pentru Tineri 
destinate închirierii pentru specialiști 
din sănătate – Zona Grădinari” 
Etapa II, b-dul Chimiei nr. 75-77-79-81; 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Prin vot 

14 Anexa nr. 7 
Sume alocate din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 
și estimări 2020-2022, poziția 
24, județ Iași 

3. Se propune suplimentarea 
sumei cu 10000 mii lei pentru 
„Construire locuințe colective 
pentru tineri în zona Grădinari” 
(224 unități locative), Municipiul 
Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 

4. Implementarea proiectului 
„Construire locuințe colective pentru 
tineri în zona Grădinari” (224 unități 
locative) 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
253/29.09.2016 au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici pentru „Construire 
blocuri de locuinț ecolective în Zona 
Grădinari”. 
 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

15 Anexa nr. 7 
Sume alocate din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 
și estimări 2020-2022, poziția 
24, județ Iași 

Se propune suplimentarea sumei 
cu 29900 mii lei pentru 
documentația tehnică pentru 
Achiziția de tramvaie – Etapa I, 
Municipiul Iași, jud. Iași 
 
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Implementarea proiectului  
Achiziția de tramvaie – Etapa I - Vor fi 
achiziționate 4 bucăți. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

Prin vot 

16 Anexa nr. 7 
Sume alocate din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 
și estimări 2020-2022, poziția 
24, județ Iași 

6. Se propune suplimentarea 
sumei cu 7000 mii lei pentru 
documentația tehnică pentru 
Construire Stadion Municipal, 
Municipiul Iași 
 
Autorii amendamentului:  

Implementarea proiectului  
7. Construire Stadion Municipal 

în Municipiul Iași, județul Iași 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/02/ MINISTERUL 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI. 

17 Anexa nr. 7 
Sume alocate din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 
și estimări 2020-2022, poziția 
32, județ Satu-Mare 

Se propune suplimentarea sumei cu 
4586 mii  lei pentru bugetul local al 
comunei Călinești- Oaș, jud. Satu 
Mare pentru plata cheltuielilor curente 
si de capital. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesara pentru redresarea 
financiara a comunei Calinești Oaș. 
Comuna Calinești Oaș se afla în stare de 
insolventa incepând cu anul 2015, iar 
conform tabelului definitiv al creantelor 
suma de restituit este de 10944191,88 lei. 
Pâna in acest moment au fost achitati 
5247782,59 lei. Comuna Calinești Oaș 
dispune de un excedent de 1110376,54 lei 
astfel încât pentru a incheia starea de 
insolventa mai sunt necesare doar sumele 
solicitate. 
 
Sursa de finanțare: Anexa 3/65/02, 
Ministerul Finanțelor Publice, Titlul V 
Fonduri de rezervă 

Prin vot 

18 Anexa nr. 7 
Sume alocate din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 
și estimări 2020-2022, poziția 
32, județ Satu-Mare 

Se propune suplimentarea sumei cu 
10000 mii  lei pentru Aeroportul Satu 
Mare, jud. Satu Mare. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Suma este necesară pentru achitarea unei 
părti a creditului contractat pentru 
incheierea proiectului ce a vizat 
modernizarea  caii de rulare si al 
Aeroportului Satu Mare. 
 
Sursa de finanțare: Din creditele de 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

PNL angajament prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

19 Anexa 7 – Sume alocate din 
sume defalcate din taxe pe 
valoara adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2019 și estimări pe 
anii 2020 - 2022 
 
 
 

Se solicită suma de 15.000 mii lei  
pentru subvenționarea încălzirii 
termice a municipiului Drobeta Turnu 
Severin, județul Mehedinți 
 
 
 
 
Autorii: 
Virgil-Daniel Popescu - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Aceste subsenții sunt necesare pentru a 
ajuta cetățenii municipiului Drobeta Turnul 
Severin pentru a trece cu bine peste iarna 
2019 –2020. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 15.000 mii lei 
sumele prevăzute la  Anexa nr. 3/65/02  
Mnisterul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 
 
 

Prin vot 

20 Anexa nr.7/01 
SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA 
ADĂUGATĂ  PENTRU 
ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr.26 
/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței 

Anexa nr.7/01 se completează cu 
următoarele 4 localități 

Mii lei 
Alba Vidra 80 
Alba Rimeți 80 
Alba Lupșa 80 
Alba Almașu Mare 80 

 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 

Potrivit Legii nr.26 /2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea 
de facilități persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele localități din Munții 
Apuseni şi în Rezervația Biosferei „Delta 
Dunării” și cele 4 localități sunt 
îndreptățile la alocări suplimentare din 
cotele TVA.  
 

Prin vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

Guvernului nr. 27/1996 
privind acordarea de facilități 
persoanelor care domiciliază 
sau lucrează în unele 
localități din Munții Apuseni 
şi în Rezervația Biosferei 
„Delta Dunării”  

Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
cotelor defalcate din TVA și suplimentarea 
cu 320 mii lei a cotelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2019 

21 Anexa 7 
SUME defalcate din 
Impozitul pe venit și din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2019. 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a 
sumei prevăzute în Anexa 7, cu suma 
de 25.000 mii lei pentru creșterile 
salariale din anul 2019 cât și pentru 
susținerea cofinanțării proiectelor de 
dezvoltare locală ale unităților 
administrativ-teritoriale. 
Județul SIBIU 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru creșterile salariale din anul 
2019 cât și pentru susținerea cofinanțării 
proiectelor de dezvoltare locală ale 
unităților administrativ-teritoriale. 
 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 25.000  mii lei  a 
sumelor prevăzute la  Anexa 3/65 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
- ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Prin vot 
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Anexa nr. 41 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 9 
 

Nr. 
crt. 

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

titlul / articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului / Sursa 

de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1 Anexa nr. 9 
Numărul maxim de posturi 
finanţate pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2019 și estimări pe anii 
2020-2022 
Propuneri....19.899 

Propunem modificarea numărului de 
posturi 
 
 
Propuneri....20.894 
 
Grupul parlamentar al UDMR din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar al UDMR din Senat 
 

Creșterea numărului de 
posturi cu 5% este solicitată 
de cultele din toată țara. 
Sursa: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice, comerciale şi 
de muncă 

Respins prin vot 

2 Anexa nr. 9 
Numărul maxim de posturi 
finanţate pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2019 și estimări pe anii 
2020-2022 
 

 Județul 
Propuneri 

2019 
2 ARAD 449 

Solicităm majorarea numărului de posturi 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pentru anul 2019 astfel: 
 
 

 Județul 
Propuneri 

2019 
2 ARAD 470 
32  SATU MARE 486 
33 SĂLAJ 567 

Suplimentarea are ca 
fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe 
astfel cum au fost transmise 
și Secretariatului de Stat 
pentru Culte. 
 
Sursa: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 

Respins prin vot 
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32  
SATU 
MARE 476 

33 SĂLAJ 557 
 

 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Bende Sándor, Magyar Loránd, 
Erdei D. István – deputați UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Turos 
Loránd – senatori UDMR 

8001 Acţiuni generale 
economice, comerciale şi 
de muncă 
  
  

3 Anexa nr. 9 
 
NUMĂRUL MAXIM DE 
POSTURI finanţate pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult, pe anul 2019 şi 
estimări pe anii 2020-2022, poziția 
32, jud Satu Mare 

Se propune suplimentarea numărului 
maxim de posturi finanţate pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile 
de cult, pe anul 2019 şi estimări pe anii 
2020-2022, pentru județul Satu Mare, cu 
3 posturi. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Propunem suplimentarea 
numărului de posturi pentru 
personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult 
din județul Satu Mare cu 3 
posturi, pentru desfășurarea 
în condiții optime a 
activității acestora. 
 
Sursa de finanțare: Din 
creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 
3/15/27 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa II  

Prin vot 
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Anexa nr. 42 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

ORDONATOR:  Anexa nr. 11 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
Sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii (numai 

pentru comisii) 

1.  Anexa nr. 11/ CASA 
NAŢIONALĂ DE 
ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE 

Se solicită suplimentarea cu 
240.000 mii lei a sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 11/ Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, pentru 
finanţarea tratamentului 
bolnavilor de amiotrofie spinală 
musculară. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera deputaţilor şi Senat 

Tratamentul pentru amiotrofie 
spinală, SPINRAZA, este inclus 
în lista medicamentelor 
compensate, dar în 2018 au 
primit tratament doar câţiva 
pacienţi.  
SPINRAZA este singurul 
tratament pentru boala 
amiotrofie spinală musculară. 
O doză de DCI nusinersen costă 
345.000 lei, iar un pacient cu 
SMA trebuie să primească 4 
doze în primele două luni, iar 
apoi câte una la patru luni, 
pentru toată viaţa. În România 
sunt circa 100 de pacienţi care 
suferă de această boală rară care 
afectează muşchii ce controlează 
plămânii şi alte organe vitale. 
Pentru un singur pacient pentru 
un an de zile este nevoie de 2, 4 
milioane de lei. 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
Sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii (numai 

pentru comisii) 

 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

2.  Anexa nr. 11/ CASA 
NAŢIONALĂ DE 
ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 03/ Paragraf 02/ 
Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut 
utilizate in programele 
naţionale cu scop curativ 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr. 11/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / 
Subcapitol 03/ Paragraf 02/ 
Medicamente pentru boli cronice cu 
risc crescut utilizate in programele 
nationale cu scop curativ cu suma 
de 191.000 mii lei. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Antoaneta IONIŢĂ – deputat PNL 
Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Viorica CHERECHEŞ – deputat 
PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUŞ – deputat PNL 
Bogdan HUŢUCĂ – deputat PNL  

În cadrul programelor naţionale 
de sănătate există nenumărate 
exemple de acces 
necorespunzător la tratament 
(mai ales oncologie, boli rare si 
hemofilie), cu liste de aşteptare 
pentru unele tratamente. 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

Respins la vot 
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Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
Sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii (numai 

pentru comisii) 

Leoreanu LAURENŢIU – deputat 
PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Ion ŞTEFAN – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

3.  Anexa nr. 11/ CASA 
NAŢIONALĂ DE 
ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE Capitol 6605 / 
Subcapitol 04/ Paragraf 01/ 
Asistenţă medicală primară 

Se propune suplimentarea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa nr. 11/ CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE/ Capitol 6605 / 
Subcapitol 04/ Paragraf 01/ 
Asistenţă medicală primară cu 
suma de 940.000 mii lei. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Antoaneta IONIŢĂ – deputat PNL 
Florin STAMATIAN – deputat 
PNL 
Viorica CHERECHEŞ – deputat 
PNL 
Florin ROMAN – deputat PNL  
Lucian HEIUŞ – deputat PNL 
Bogdan HUŢUCĂ – deputat PNL  
Leoreanu LAURENŢIU – deputat 
PNL 
Lucian BODE – deputat PNL 
Ion ŞTEFAN – deputat PNL 

Medicii de familie nu au primit 
nici o creştere semnificativă în 
ultima perioadă, sunt sufocaţi 
din punct de vedere financiar şi 
birocratic, trebuie sprijiniţi 
pentru a degreva spitalele de 
acele cazuri care pot fi tratate în 
medicina primară şi trebuie 
incurajaţi să desfăşoare activităţi 
de informare şi prevenţie. 
 
Sursa de finanţare:  Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

Respins la vot 



2558 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege / anexa / 
capitol / subcapitol / 

paragraf / grupa / titlul / 
articol / alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului / 
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pentru comisii) 

Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

4.  Legea bugetului de stat pe 
anul 2019 
Anexa 11/02 
Capitol 6605-Sănătate 
Subcapitol  04-Servicii 
medicale în ambulator 
Paragraf 01-Asistenţă 
medical primară 
II Credite bugetare  
 

Alocarea  sumei de 3.800.000 mii 
lei pentru  Asistenţa medicală  
primară –  
II Credite bugetare. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 
 

Suma alocată iniţial este 
insuficientă în raport cu nevoile 
reale ale asistenţei medicale 
primare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, capitolul Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică, din 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Respins la vot 

5.  Legea bugetului de stat pe 
anul 2019 
Anexa 11/02 
Capitol 6605-Sănătate 
Subcapitol  04-Servicii 
medicale în ambulator 
Paragraf 01-Asistență 
medical primară 
II Credite bugetare  
 

Alocarea  sumei de 3.800.000 mii 
lei pentru  Asistența medicală  
primară –  
II Credite bugetare. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 
 

Suma alocată inițial este 
insuficientă în raport cu nevoile 
reale ale asistenței medicale 
primare. 
 
Sursa de finanțare: Fondurile se 
scad de la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice, capitolul Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică, din 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice, 

Respins la vot 
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respingerii (numai 

pentru comisii) 

articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
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