PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi

SENAT
Comisia juridică,
de numiri, disciplină
imunităţi şi validări

SENAT
Comisia pentru constituţionalitate,
libertăţi civile şi monitorizare a
executării hotărârilor CEDO

Nr.4c-11/127/2017
PL-x 7/2017

Nr. XIX/18/2017
L10/2017

Nr.LXVIII/223/2017
L10/2017
Bucureşti, 03.02.2017

Către,
COMISIA DE BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI A CAMEREI DEPUTAȚILOR
COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE, ACTIVITATE BANCARĂ ȘI PIAȚA
DE CAPITAL A SENATULUI
Vă înaintăm, alăturat, avizul comun la Proiectul legii bugetului de stat pe anul
2017, transmis prin adresele cu nr. PLx 7/2017, respectiv L10/2017.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Eugen NICOLICEA

Nicolae ȘERBAN

Ionuț SIBINESCU

0

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

SENAT

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ
ŞI IMUNITĂŢI
Nr.4c-11/127/2017
PL-x 7/2017

COMISIA JURIDICĂ,
DE NUMIRI, DISCIPLINĂ,
IMUNITĂŢI ŞI VALIDĂRI
Nr. XIX/18/2017
L10/2017

COMISIA PENTRU CONSTITUŢIONALITATE,
LIBERTĂŢI CIVILE ŞI MONITORIZARE A
EXECUTĂRII HOTĂRÂRILOR CEDO
Nr.LXVIII/223/2017
L10/2017

Bucureşti, 03.02.2017

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului în vigoare, Comisiile juridice ale celor două Camere ale Parlamentului și Comisia pentru constituţionalitate,
libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului din cadrul Senatului au fost
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017.
Potrivit prevederilor art.21 și art.27 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, membrii Comisiilor reunite au examinat proiectul de lege în şedinţa din 3 februarie 2017.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.51 din 27 ianuarie 2017, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri,
proiectul de lege.
Consiliul Economic şi Social, prin avizul nr.397 din 27 ianuarie 2017, în conformitate cu prevederile art.5
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lit.a) din Legea nr.248/2013, a avizat favorabil, cu observații și propuneri de modificare a proiectului de Lege.
Cele trei Comisii reunite au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, avizul Consiliului
Legislativ, avizul Consiliului Economic şi Social, opinia Consiliului Fiscal, anexele proiectului de buget şi amendamentele
depuse de deputaţi şi senatori.
La lucrările celor trei Comisii reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea următoarelor
instituţii publice: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, Curtea Constituţională, Autoritatea Naţională pentru
Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor, Agenţia Naţională de Integritate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Ministerul pentru Relaţia
cu Parlamentul.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii reunite au hotărât, cu majoritate de voturi,
să avizeze favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, cu amendamentele admise sub rezerva identificării
surselor de finanțare necesare alocării fondurilor solicitate şi amendamentele respinse. Amendamentele sunt cuprinse
în anexele care fac parte integrantă din prezentul aviz.
În raport cu obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) lit.b) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Deputat Eugen NICOLICEA

Senator Nicolae ȘERBAN

Consilier parlamentar,
Andreea Sârbu

Consilier parlamentar,
Camelia Ene
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PREŞEDINTE,
Senator Ionuț SIBINESCU

Consilier parlamentar,
Maria Ranga

ANEXA Nr.1 la AVIZUL COMUN Nr. 4c-11/127/2017
XIX/18/2017
LXVIII/223/2017
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2017
Anexa 3/05- Curtea Constituțională
Nr.
crt.
1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articolul/alineat
Anexa 3/05- Curtea Constituțională
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
- Grupa 10 - Cheltuieli de personal 4.357 mii lei

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget
de stat - Grupa 10 - Cheltuieli de
personal - 4.357 mii lei
Autori amendament:
Deputații PSD din cadrul
Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputatilor
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Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
În vederea aplicării unitare a
legislaţiei de salarizare în
condiţiile stabilite prin Decizia
Curţii Constituţionale nr.794 din
15 decembrie 2016 referitoare la
excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art.31 alin.(11)—
(14) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum
și unele măsuri fiscal-bugetare,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.1029 din
21 decembrie 2016, în sensul
utilizării aceleiaşi valori de
referinţă sectorială în cadrul
întregii Familii ocupaţionale
„Justiţie”, rezultă un necesar

Motivația
respingerii (numai
pentru comisii)

2.

Anexa 3/05- Curtea Constituțională
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
- Grupa 20 – Titlul II – Bunuri și servicii765 mii lei

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget
de stat - Grupa 20 – Titlul II –
Bunuri și servicii-765 mii lei
Deputații PSD din cadrul
Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputatilor
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suplimentar de fonduri, în
cuantum de 4.357 mii lei, cu
majorarea
cheltuielilor
de
personal, de la 15.900 mii lei
(prevăzut în proiectul de buget
elaborat de MFP) la 20.257 mii
lei.
Pentru
organizarea
unei
Conferinţe internaţionale cu
ocazia împlinirii, în anul 2017, a
25 de ani de la înfiinţarea Curţii
Constituţionale, cu participarea
unor invitaţi din ţară şi din
străinătate (preşedinţi de curţi
constituţionale, instanţe supreme
şi
organisme
jurisdicţionale
internaţionale), precum şi pentru
alte activităţi ce ţin de specificul
instituţional al Curţii (cum ar fi,
de exemplu, cheltuielile cu
publicarea
deciziilor
Curţii
Constituţionale în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
editarea şi tipărirea volumelor de
jurisprudenţă şi altor publicaţii
specifice Curţii), rezultă un
necesar suplimentar de fonduri,
în cuantum de 765 mii lei, cu
majorarea cheltuielilor pentru
bunuri şi servicii, de la 3.085 mii
lei (prevăzut în proiectul de buget
elaborat de MFP) la 3.850 mii lei.

Anexa 3/17 Ministerul Justiției

Nr.
crt.
1.

2.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 10/
TITLUL
I
CHELTUIELI
DE
PERSONAL

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
Sursa de finanţare

Se propune suplimentarea sumelor
prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /01
Ministerul Justiţiei/ Capitolul
5000/Grupa 10/ TITLUL I
CHELTUIELI DE PERSONAL
cu suma de 60.000 mii lei în
vederea finanţării a 500 de posturi
din schema de personal a
serviciilor de probaţiune.

Este de extremă urgenţă
asigurarea personalului necesar
pentru structurile locale de
probaţiune, începând chiar din
cursul
anului
2017,
cunoscându-se
faptul
că
ulterior asigurării finanţării
urmează procesul de ocupare a
locurilor
prin
concursuri
publice.

Autorul amendamentului:
Grupurile parlamentare ale Sursa
de
finanţare:
PNL din Camera Deputaţilor şi Diminuarea cu suma de 60.000
mii lei a sumelor prevăzute la
Senat
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE ACTIUNI GENERALE
Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Se propune suplimentarea sumei Suma este necesară pentru
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 10/ prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /01 completarea
schemei
de
TITLUL
I
CHELTUIELI
DE Ministerul Justiţiei/ Capitolul personal ANABI (în prezent 35
PERSONAL
5000/Grupa 10/ TITLUL I de posturi din care 27 angajați)
CHELTUIELI DE PERSONAL cu un număr de 50 de posturi
alocate Agenției Naționale de pentru
a
permite
Administrare
a
Bunurilor operaționalizarea ANABI și
5

Motivaţia respingerii
(numai pentru
comisii)

Indisponibilizate (ANABI) la începerea
activității
de
capitolul cheltuieli de personal cu valorificare
a
bunurilor
suma de 2.932 mii lei
indisponibilizate,
o
sursă
suplimentară pe termen mediu
și lung de colectare de venituri
la Bugetul de stat (recuperarea
Autori:
Senator SCÂNTEI Laura – reală și efectivă a prejudiciilor
cauzate în urma infracțiunilor
Iuliana
Senator GORGHIU Alina - și stabilite prin sentințe
judecătorești definitive).
Ștefania
Suma solicitată inițial de MJ
Senator PAULIUC Nicoleta
pentru cheltuieli de personal
Deputat Catalin Predoiu
ANABI a fost de 8,832 mii lei,
suma inclusă în proiect este de
5,900 mii lei, diferența fiind
chiar suma solicitată prin
prezentul amendament.

3.

Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Se propune suplimentarea sumelor
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 20/ prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /01
Ministerul Justiţiei/ Capitolul
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
5000/Grupa 20/ TITLUL II
BUNURI ŞI SERVICII cu suma
de 36.000 mii lei în vederea
dublării alocaţiei de hrană pentru
deţinuţii din sistemul penitenciar.
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Sursa:
Diminuarea cu suma de 2.932
mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE ACTIUNI GENERALE
În prezent, nivelul alocaţiei
bugetare pentru alocaţia de
hrană a deţinuţilor din sistemul
penitenciar nu asigură nici pe
departe condiţii de minimă
subzistenţă. În acest sens,
propunem dublarea cuantumul
alocaţiei zilnice care ar putea

asigura un salt calitativ al
detenţiei.

4.

Autorul amendamentului:
Grupurile parlamentare ale
PNL din Camera Deputaţilor şi Sursa
de
finanţare:
Diminuarea cu suma de 36.000
Senat
mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE ACTIUNI GENERALE
Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Se propune suplimentarea sumelor Investiţiile în construirea de
Justiţiei/
Capitolul
5001/Grupa prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /01 noi
penitenciare
sau
Ministerul Justiţiei/ Capitolul modernizarea unor spaţii care
71/Articol 01/Alineat 01 Construcţii
5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat pot avea cu uşurinţă destinaţia
01 Construcţii cu suma de 30.000 de penitenciare (de ex. foste
mii lei în vederea realizării de unităţi militare dezafectate)
investiţii noi pentru construirea de reprezintă
singura
soluţie
noi spaţii pentru detenţie sau pentru eliminare problemei
modernizarea unor spaţii cu suprapopulării în penitenciarele
destinaţia de penitenciar.
româneşti.
Autorul amendamentului:
Grupurile parlamentare ale
PNL din Camera Deputaţilor şi
Senat

5.

Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Se propune suplimentarea sumelor
Justiţiei/
Capitolul
5001/Grupa prevăzute la Anexa nr. 3 /17 /01
71/Articol 01/Alineat 30 Alte active Ministerul Justiţiei/ Capitolul
fixe
5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat
30 Alte active fixe cu suma de
20.000 mii lei în vederea
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Sursa
de
finanţare:
Diminuarea cu suma de 30.000
mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE ACTIUNI GENERALE
În ciuda faptului că domeniul
penal a suferit o serie de
modernizări normative – noile
coduri penale, noua lege a
executării pedepselor – şi în
pofida faptului că noul cadru

implementării
sistemelor
electronice de supraveghere a
deţinuţilor pentru 1.000 de
persoane.

normativ prevede posibilitatea
executării
pedepselor
în
modalităţi alternative (inclusiv
prin sisteme electronice de
supraveghere), acestea nu au
fost implementate nici până în
Autorul amendamentului:
Grupurile parlamentare ale prezent.
PNL din Camera Deputaţilor şi
Sursa
de
finanţare:
Senat
Diminuarea cu suma de 20.000
mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE ACTIUNI GENERALE
6.

Anexa 3/17/02
Se propune suplimentarea cu
capitol 5001 paragraf 20 articol 28, suma de 1.760,114 mii lei.
denumire indicator Ajutor Public
Judiciar
Autorul amendamentului:
Senator PNL Fenechiu Cătălin
Daniel
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Asa cum rezulta neechivoc din
proiectul propus de Guvern,
suma propusa pentru anul 2017
este mai mica decat executia
preliminata pe 2016 - 42.400
mii lei față de 46.199 mii lei.
La acest moment - asa cum
rezulta din Adresele numarul
37-DCAJ/21.07.2016,
37/DCAJ/ 16.11.2016, emise
de UNBR catre Ministerul
Justitiei – suma necesară
estimată pentru anul 2017 este
de 44.160,114 mii lei care
cuprinde: remuneraţii cuvenite
pentru asistenţa din oficiu
obligatorie,
potrivit
legii
penale; remuneraţii cuvenite

pentru ajutorul public judiciar
şi extrajudiciar; remuneraţii
cuvenite pentru activităţile
desfăşurate
de
„curatorul
special”- în cazurile în care
suma nu este avansată de către
partea interesată şi este
suportată cu titlu de cheltuială
judiciară şi extrajudiciară,
derivată
din
acţiuni
în
reprezentarea
intereselor
statului, potrivit dispoziţiilor
legale.
Or in conditiile in care:
a.
suma propusa pentru
ajutorul public judiciar este
mai mica cu 1.760,114 mii lei
decat suma necesară estimată.
b. numarul cauzelor in care
cetatenii beneficiaza potrivit
legii de ajutor public judiciar
este in crestere de la an la an.
Este evident ca suma propusa
este
insuficienta
pentru
asigurarea ajutorului public
judiciar
si
respectarea
obligatiilor pe care Statul
Roman le are fata de proprii
cetateni.
Apreciem ca in situatia in care
suma propusa pentru ajutorul
public judiciar nu va fi corelata
9

7.

Ministerul Justitiei
Anexa nr. 3/17
Capitolul
3.
PRIORITĂȚI
STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
ALE ORDONATORULUI
Subcapitolul 3.4. Consolidarea și
eficientizarea sistemului administrației
penitenciare

Se propune alocarea sumei de
22.500 mii lei pentru construcţia
unui nou penitenciar în afara
municipiului Timişoara, județul
Timiș.
Autorul amendamentului:
Cornel Mircea Sămărtinean,
deputat PMP
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cu necesitatile reale, in scurta
vreme in sistemul judiciar vom
asista la un blocaj din care va
pierde – in principal, cetateanul
roman. Astfel, acesta neputand
beneficia de ajutorul public
judiciar,
se
incalca
dispozitiunile constitutionale
prevazute in art. 15, art.16, art.
21 alin. 2 si 3, art. 24, art. 47.
Sursa de finantare: prin
diminuarea sumei
alocate
Programului pentru constructii
de locuinte si sali de sport Anexa 3/15/7 Capitol bugetar
5001 cu suma de 1.760,114 mii
lei sumă ce va fi pentru Anexa
3/17/02 capitol 5001 paragraf
20 articol 28, denumire
indicator
Ajutor
Public
Judiciar.
Se
solicită
admiterea
amendamentului
pentru
mutarea şi reabilitarea clădirii
penitenciarului deja existent în
afara municipiului Timişoara în
scopul
dezvoltării
infrastructurii sistemului
administratiei penitenciare în
conformitate cu prevederile
legale și normele europene de
detentțe pentru îmbunătățirea

conditiilor de detenție ale
persoanelor private de libertate.

8.

Anexa 3/17/02
Subcapitolul 07 Penitenciare

Sursa de finanţare:
-din
bugetul alocat Ministerului
Justiției Sociale
Se suplimentează suma aferentă Suplimentarea sumei alocate
Subcapitolului 07 cu suma de este necesară în vederea
105.000 mii lei
alinierii
condițiilor
din
penitenciare
la
normele
europene
Autorul amendamentului:
Deputat Steriu Valeriu-Andrei
Sursa de finanțare:
Grup parlamentar PMP
Creșterea gradului de accesare
a fondurilor nerambursabile
aflate la dispoziția statului
român în exercițiul financiar
2016 - 2020

Anexa 3/39 Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în
perioada 1945-1989

Nr.
crt.
1.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
Sursa de finanţare
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3 /39 Secretariatul de Stat Se
propune
suplimentarea Indreptarea
unei
erori
pentru
recunoaşterea
meritelor bugetului la Anexa nr.3/39 materiale.
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Motivaţia respingerii
(numai pentru
comisii)

luptătorilor împotriva regimului capitolul 6801, TITLUL I
comunist instaurat în România în CHELTUIELI DE PERSONAL la
perioada 1945-1989
alineatele....și...cu suma de 965
mii lei
Cap 68.01 titlul 10 art.01 alin.(...)
Autori:
Deputații PSD din cadrul
Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputatilor
2.

Se
propune
suplimentarea
bugetului la Anexa nr.3/39
capitolul 6801, Titlul II - Bunuri si
servicii la alineatele .. si.. cu suma
de 397 mii lei
Cap 68.01titlul 20 art...alin.(...)
Autori:
Deputații PSD din cadrul
Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputatilor

3.

Se
propune
suplimentarea
bugetului la Anexa nr.3/39
capitolul 6801, Titlul IX Asistenta sociala la alineatele .. si
.. cu suma de 206 mii lei
Cap 68.01titlul 57 art...alin.(...)
12

Suma
necesara
pentru
acoperirea cheltuielilor cu
salariile pe anul 2017, conform
organigramei aprobata din data
de 01.01.2017
Sursa de finanţare. Buget de
stat

Suma
reprezintă
prestări
servicii
pentru
arhivarea
documentelor aferente anilor
2010-2016,
contracte
de
mentenanta pentru asigurarea
bunei funcţionari a activitatii
institutiei, asigurarea achitarii
cheltuielilor administrative pt
spaţiul
închiriat,
onorarea
contractelor cu furnizorii de
materiale si prestări servicii
pentru anul 2017.
Sursa de finanţare. Buget de
stat
Suma solicitata este necesara
pentru acţiunile reprezentând
programe de comemorare,
acordare
materiale
sanitare,cheltuielile de cazare si
masa pentru participanţii la

Autori:
Deputații PSD din cadrul
Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputatilor
4.

Se
propune
suplimentarea
bugetului la Anexa nr.3/39
capitolul 6801, Titlul X - Alte
cheltuieli la alineatele .. si.. cu
suma de 250 mii lei Cap
68.01titlul 59 art.l7alin.(...)

taberele şcolare
Sursa de finanţare. Buget de
stat

Suma necesara pentru plata
sentintelor judecătoreşti ale
dosarelor aflate pe rol.
Sursa de finanţare. Buget de
stat

Autori:
Deputații PSD din cadrul
Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputatilor
5.

Se
propune
suplimentarea
bugetului la Anexa nr.3/39
capitolul 6801, Titlul XII - Active
nefînanciare la alineatele .. si .. cu
suma de 150 mii Iei
Cap 68.01titlul 71 art...alin.(...)
Autori:
Deputații PSD din cadrul
Comisiilor Juridice ale Senatului
și Camerei Deputatilor
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Achiziţionarea unui autoturism
,
achiziţionarea
si
implementarea unui program
informatic pentru arhivarea
electronica a documentelor
institutiei (secretariat si dosare
revoluţionari), sistem securizat
pentru accesul in institutie
Sursa de finanţare. Buget de
stat

ANEXA Nr.2 la AVIZUL COMUN Nr. 4c-11/127/2017
XIX/18/2017
LXVIII/223/2017
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2017

Anexa 3/17 Ministerul Justiției
Nr.
crt.
1

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat
Bugetul Ministerului Justiţiei
Anexa 3/17/28
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor
de prefezabilitate, fezabilitate şi alte
studii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Alocarea sumei de 700 mii lei
pentru finalizarea etapei II şi
realizarea etapelor
III si IV
conform HG 907/2016 (studiu de
fezabilitate,
proiect
pentru
autorizarea executării lucrărilor,
proiectul tehnic de execuţie ,
pentru investitie
“Penitenciar
1000 locuri Berceni” , obiectiv al
carui studiu de prefezabilitate a
fost avizat pozitiv.
Autorul amendamentului:
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu,
USR

Motivaţia respingerii
(numai pentru
comisii)
Alocarea sumelor este necesară Sursa de finanțare nu
pentru definitivarea etapelor este corect indicată.
premergătoare
inițierii
procedurii de achiziție pentru
construcția
efectivă
a
obiectivului menționat (valoare
estimată, proiect tehnic și avize
necesare). Conform estimărilor
de timp derularea acestei etape
pe parcursul anului 2017 va
asigura și o prognoză obiectivă
pentru alocarea de buget
conform încadrării în cadrul
bugetului aferent anului 2018
pentru construcția obiectivului.
Motivaţia amendamentului/
Sursa de finanţare

Sursa de finanţare: Bugetul
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Anexa 3/17/28
c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor
de prefezabilitate, fezabilitate si alte
studii

Alocarea sumei de 1000 mii lei
pentru realizarea etapelor I si II
conform HG 907/2016 (nota
conceptuală, temă de proiectare,
studiul de prefezabilitate/ studiul
de fezabilitate sau documentaţia
de avizare a lucrărilor de
intervenţii) a două obiective de
investiţii ce vizează crearea a două
penitenciare, construcţii noi sau
transformarea/reabilitarea
unor
obiective existente(care au o alta
destinaţie în prezent),
cu o
capacitate de aprox. 1500 de
locuri fiecare.

Îmbunătățirea condițiilor de Sursa de finanțare nu
detenție, precum și ralierea la este corect indicată.
reglemetările
UE
privind
minimizarea
recidivei,
reabilitarea
socială
și
reintegrarea sunt priorități
viabile și asumate de strategia
națională
în
domeniu.
Activitatea în cadrul celor
două obiective va derula și
programe ce se vor adresa
deținuților a căror pedepse și
tipologii ale infracțiunilor
comise le permit includerea în
cadrul unor serviciilor de
reintegrare socială/ ecologie
umană/ educație informală.

Autorul amendamentului:
Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu,
USR
Sursa de finanţare: Bugetul
Ministerului Justiției
Anexa 3/17/28
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Legea bugetului de stat pe anul 2017,
Capitolul II, art. 27 alin. 3,
“(3) În anul 2017, la solicitarea
Uniunii Naționale a Practicienilor în
Insolvență din
România, în măsura în care
disponibilitățile fondului de lichidare
nu acoperă cheltuielile
aferente procedurilor cărora le este
destinat, în condițiile legii, transferul
pentru fondul de
lichidare se va face din bugetul
Ministerul Justiției, prin bugetul
Oficiului Național al Registrului
Comerțului, de la capitolul 61.01
„Ordine
publică
și
siguranță
națională”, titlul 55 „Alte
transferuri”, în limita creditelor
bugetare
aprobate
cu
această
destinație”.

“(3) În anul 2017, la solicitarea
Uniunii Naționale a Practicienilor
în Insolvență din România, având
în
vedere
deficitul
disponibilităților fondului de
lichidare
care
nu
acoperă
cheltuielile aferente procedurilor
cărora le este destinat, în
condițiile legii, transferul pentru
fondul de lichidare se va face din
bugetul Ministerul Justiției, prin
bugetul Oficiului Național al
Registrului Comerțului, de la
capitolul 61.01 ”Ordine publică și
siguranță națională, titlul 55 ”Alte
transferuri”, în limita sumei de
85.000 mii de lei aprobată cu
această destinație.”
Autorul amendamentului:
Dep. Stelian-Cristian Ion, USR
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Legea nr. 1/2017 privind Sursa de finanțare nu
eliminarea unor taxe şi tarife, este corect indicată.
precum şi pentru modificarea şi
completarea
unor
acte
normative
elimină
sursa
finanțării fondului de lichidare
din colectarea taxelor de către
Oficiul Național al Registrului
Comerțului și menționează
obligația susținerii fondului de
lichidare
prin
bugetul
Ministerul de Justiție.
Curtea Constituțională prin
Decizia nr. 1003/14.07.2011 a
calificat activitatea de lichidare
ca fiind o activitate de utiliate
publică pentru menținerea unui
mediu de afaceri sănătos și
securitatea circuitului civil.
Simpla mențiune în proiectul
de
lege
potrivit
căreia
”transferul pentru fondul de
lichidare se va face din bugetul

Ministerul
Justiției,
prin
bugetul Oficiului Național al
Registrului Comerțului, de la
capitolul 61.01 Ordine publică
și siguranță națională, titlul 55
Alte transferuri, în limita
creditelor bugetare aprobate cu
această destinație” este prea
vagă și nu ține cont de
necesitatea
concretă
de
finanțare a acestui fond care
pentru anul 2017 se ridică la
suma de 85.000 mii lei. O
subfinanțare a fondului
de
lichidare ar afecta posibilitatea
continuării
activității
practicienilor în insolvență.
Sursa de finanţare: Bugetul
Ministerului Justitiei
Anexa 3/17/01 de la capitolul
61.01 ”Ordine publică și
siguranță națională, grupa/titlul
51,
”TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATI
ALE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE”
Destinația:
Bugetul
Ministerului Justitiei
Anexa 3/17/01 de la capitolul
17

61.01 ”Ordine publică și
siguranță națională, grupa/titlul
55,
”TITLUL VII ALTE
TRANSFERURI”
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