
 

 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

1.  Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se 

alocă 13.340,6 milioane lei sume defalcate 

pentru bugetele locale, din care : 
c) 450,0 milioane lei destinate finanțării 

cheltuielilor privind drumurile județene 

și comunale, repartizate pe județe 

potrivit anexei nr.6;  

 

 
 
 
 
 
 
 

Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
13.340,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care : 
 
c) 450,0 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 mod egal tuturor 
județelor, 15% din sumă direct proporțional cu 
lungimea drumurilor, 35% din sumă invers 
proporțional cu capacitatea financiară a județelor. 
Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, se 
face în funcție de lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, 
după consultarea primarilor; 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților 
 
 

Se propune admiterea amendamentului 
deoarece în lipsa acestor prevederi nu 
există bază legală privind modalitatea 
de  repartizare a sumelor pe unități 
administrativ-teritoriale 

2.  Art.6. - (1) În anul 2018, prin derogare 
de la prevederile art.32 și art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele 

Se propune modificarea art.6 alin.(1) astfel: 
 
„Art.6. - (1) În anul 2018, prin derogare de la 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru a asigura po alocare 
proporțională pe destinațiile prevăzute 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

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 
o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul local al județului; 
b) 43% la bugetele locale ale 
comunelor, orașelor şi municipiilor pe 
al căror teritoriu îşi desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe venit; 
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis 
pe seama direcției generale regionale 
a finanțelor publice/administrației 
județene a finanțelor publice, la 
trezoreria municipiului reședință de 
județ. 

prevederile art.32 și art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, impozitul 
pe venit, cu excepția impozitului din venituri din 
pensii, estimat a fi încasat la bugetul de stat se 
repartizează la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale astfel: 
a) 18% la bugetul local al județului; 
b) 66,8% la bugetele locale ale comunelor, 
orașelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 
desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe 
venit; 
c) 15,2% într-un cont distinct, deschis pe seama 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/administrației județene a finanțelor 
publice, la trezoreria municipiului reședință de 
județ.” 
 
Autori:  
Erdei D. István, Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Szabó Ödön - deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna - senatori UDMR 
Grup Parlamentar PNL 
Grup Parlamentar USR 
Grup Parlamentar PMP 
Senator PSD Eugen Orlando Teodorovici 
 

din lege a întregului impozit pe venit 
colectat, precum și modificarea cotelor, 
corespunzând atribuțiilor consiliilor 
județene, respectiv ale comunelor, 
orașelor și municipiilor. 
 

3.  Art. 6 alin. (15) lit. b) 
 
 
b) excedentul bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale înregistrat la data de 

Se propune modificarea art.6 alin.(15), lit.b) 
astfel: 
 
„b)excedentul bugetelor locale ale unităților 
administrativ-teritoriale înregistrat la data de 
31.12.2017, diminuat cu sumele destinate 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru a nu bloca finanțarea proiectelor 
care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

31.12.2017; implementării proiectelor ce beneficiază de 
finanțare din fonduri externe nerambursabile 
și cu sumele alocate din fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului ” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul deputat PSD Pau Radu Adrian 
 

4.   
Art.251  – articol nou 

Se propune introducerea unui articol nou, art. 
251, cu următorul cuprins: 
 
”Art. 251 - În bugetul Senatului României sunt 
prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și 
credite de angajament pentru încheierea de 
contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea 
exercitării de către România a Președinției 
Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în 
sumă totală de 3.600 mii lei, din care 2.100 mii 
lei la titlul 20 „Bunuri și servicii” și 1.500 mii lei la 
titlul 71 „Active nefinanciare”.” 
 
Articolele următoare se renumerotează în mod 
corespunzător. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul senator PSD Eugen 
Orlando Teodorovici 
 
 

Se propune admiterea amendamentului  
având în vederea necesitatea încheierii 
de angajamente legale și bugetare 
pentru acțiunii ce urmează a se derula 
în anul 2018 pentru pregătirea spațiilor 
în care se vor desfășura sesiuni în anul 
2018, odată cu preluarea de către 
România a Președinției Consiliului 
Uniunii Europene 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

5.  Cap. II ”Responsabilități în  
aplicarea prezentei legi” 
 
Art. 34, alin.(2) alineat nou 

 

La cap. II ”Responsabilități în aplicarea 
prezentei legi”, la Art. 34 se propune 
introducerea unui nou alineat (2) cu următorul 

cuprins: 

 
” (2) - Prin derogare de la prevederile art. 223 
alin. (4) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în bugetul Ministerului Educației 
Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", 
titlul 51 "Transferuri între unități ale 
administrației publice", articolul 51.01 
”Transferuri curente”, alineatul 51.01.02 
”Finanțarea de bază a învățământului 
superior”, este cuprinsă și suma de 38.000 
mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin 
hotărâri judecătorești având ca obiect 
acordarea unor drepturi de natură salarială 
stabilite în favoarea personalului din 
instituțiile de învățământ superior de stat, 
devenite executorii până la 31 decembrie 
2017.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru stingerea sumelor restante având 
ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială stabilite în favoarea 
personalului din instituțiile de 
învățământ superior de stat, devenite 
executorii până la 31 decembrie 2017 
 

6.  Art. 34, alin.(3) alineat nou 

 
La Art. 34 se propune introducerea unui nou 
alineat (3) cu următorul cuprins: 

 
” (3) În bugetul Ministerul Educației Naționale 
este inclusă și suma de 2.000 mii lei pentru 

Se propune admiterea amendamentului. 
pentru înființarea „Centru atestat de 
formare continuă în limbile minorităților 
naționale ” precum și pentru finanțarea 
lucrărilor de investiții la „Complexul 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

înființarea „Centru atestat de formare 
continuă în limbile minorităților naționale ” și 
suma de 2.999 mii lei pentru finanțarea 
lucrărilor de investiții la „Complexul sportiv 
multifuncțional Stadionul Mic pentru Clubul 
Sportiv Școlar Sfântul Gheorghe” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

sportiv multifuncțional Stadionul Mic 
pentru Clubul Sportiv Școlar Sfântul 
Gheorghe” 
 

7.  Art. 36, alin.(2) alineat nou 
 

La Art. 36 se propune introducerea unui nou 
alineat, alin. (2) cu următorul cuprins: 

 

” (2) Din bugetul Ministerului Sănătății se alocă 
suma de 13.923 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Extindere 
ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator” 
de la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj” 
 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
pentru finanțarea obiectivului de 
investiții „Extindere ambulatoriu, 
spitalizare zi și bloc operator” de la 
Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj” 

8.  Art.40. - (1) Cu suma de 170.000 mii 
lei prevăzută în bugetul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății 

Art.40 alin. (1) la proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2018 se modifică după cum urmează: 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 

Prin modificarea propusă se urmărește 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Informaționale la capitolul 85.01 
„Comunicații", titlul 72 „Active 
financiare", alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul social al 
societăților comerciale" ministerul 
poate majora contribuția statului la 
capitalul social al Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. proporțional cu 
cota de participare deținută, iar ceilalți 
acționari pot participa la majorarea 
capitalului social proporțional cu cota 
de participare deținută, cu respectarea 
prevederilor Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

  

„Art.40. - (1) Cu suma de 170.000 mii lei 
prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor 
și Societății Informaționale la capitolul 85.01 
„Comunicații", titlul 72 „Active financiare", 
alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social 
al societăților comerciale" ministerul poate 
majora contribuția statului la capitalul social al 
Companiei Naționale „Poșta Română" - S.A. 
proporțional cu cota de participare deținută, iar 
ceilalți acționari pot participa la majorarea 
capitalului social proporțional cu cota de 
participare deținută, cu respectarea prevederilor 
Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Participarea statului român, reprezentat prin 
Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale la majorarea capitalului social 
al Companiei Naționale „Poșta Română”-S.A. 
se va aproba prin Hotărâre a Guvernului.” 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

stabilirea modalității de exercitare de 
către Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale a dreptului de 
vot în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor în care se 
va aproba majorarea capitalului social al 
C.N.,,Poșta Română” -S.A.  
 

9.  Art.401  – articol nou Se propune introducerea unui articol nou, 
art.401 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 401 - Se autorizează Ministerul Public să 
efectueze redistribuiri de credite bugetare între 
ordonatorii de credite din subordine, în cadrul 

Se propune admiterea amendamentului, 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
buna desfășurare a activității 
ordonatorilor de credite. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

bugetului aprobat pe anul 2018 și cu încadrarea 
în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.” 
 
Articolele următoare se renumerotează în mod 
corespunzător. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților,  Comisiile juridice ale celor două 
Camere ale Parlamentului și Comisia pentru 
constituționalitate, libertăți civile şi monitorizare 
a executării hotărârilor Curții Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul Senatului 
Amendament: deputații și senatorii grupului PNL 
prezenți la ședință, membri ai celor două 
Comisii juridice și ai Comisiei pentru 
Constituționalitate din Senat 

10.  Art.59. – În anul 2018, 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, 
se majorează cu un post, respectiv de 
la 732 de posturi  la 733 de posturi, 
respectiv la nr.crt.3 – poziția „Secretar 
Cancelaria patriarhală, consilier 
eparhial, secretar eparhial, inspector 
eparhial, exarh, protopop”, aferent 
funcției de consilier eparhial. 

Se propune modificarea art. 59 astfel: 
 
„ Art.59.- În anul 2018, 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, se majorează cu două 
posturi, respectiv de la 732 de posturi  la 734 
de posturi, respectiv la nr. crt.3 – poziția 
„Secretar Cancelaria patriarhală, consilier 
eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, 
exarh, protopop”, aferent funcției de consilier 
eparhial.” 

Se propune admiterea amendamentului 
Suplimentarea cu un post de consilier 
de cult a numărului de posturi este 
necesară pentru o mai bună coordonare 
a activităților administrative ale 
Muftiatului Cultului Musulman din 
România.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

 
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” 
  
Autori : Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități),  deputat Iusein Ibram (minorități) și 
deputat Sorin Lazar (PSD). 
 

11.  Art. 59. – alineat nou Se propune la art. 59 introducerea unui nou 
alineat, care va avea următorul cuprins: 
 
„Art.59. alin. nou – În anul 2018, pentru 
sprijinirea așezămintelor religioase din afara 
granițelor, care desfășoară activități deosebite în 
vederea menținerii identității lingvistice, culturale 
și religioase a românilor din afara granițelor, 
conform prevederilor din Anexa 1, Capitolul III – 
Culte, lit. E, art.5 a Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, suma de 249.000 ron./lună.” 
 
Autori : Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități),  deputat Iusein Ibram (minorități) și 
deputat Sorin Lazar (PSD). 

Se propune admiterea amendamentului. 
Acesta este necesar pentru sprijinirea 
activității personalului de cult al 
Mitropoliei Basarabiei prin majorarea 
cuantumului sprijinului financiar la 
salarizare, la nivelul salariului minim pe 
economie din România. 
De asemenea se poate susține 
activitatea misionară pastorală de 
întărire a legăturii identitare cu românii 
din Republica Moldova.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

 

12.  Art. 59. – alin.(2), alineat nou Se propune la art. 59 introducerea unui nou 
alineat, alineatul (2), care va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.59.- (2) În anul 2018, 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, se majorează cu un post, respectiv 
de la 52 de posturi  la 53 de posturi, 
respectiv la nr. crt. 1 – poziția 
„Vicepreședinte uniune, vicar administrativ 
patriarhal, vicar general, secretar general, 
consilier patriarhal, prim-rabin” 
 
 
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”, articolul 
50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități) si deputat Sorin Lazar (PSD) 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
Suplimentarea cu un post de prim-rabin 
este necesară pentru o mai bună 
desfășurare a activităților religioase ale 
Federației Comunităților Evreiești din 
Romania – Cultul Mozaic. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

13.  Art. 59. – alin.(3),  alineat nou Se propune la art. 59 introducerea unui nou 
alineat, alineatul (3), care va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.59.- (3) În anul 2018, numărul de contribuții 
pentru personalul neclerical trimis să 
deservească așezămintele din străinătate ale 
Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în Anexa I,  
Capitolul III - Culte, lit. E,  art. 9  lit. b) alin. (ii) 
din Legea-cadru  nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, se majorează cu 15 contribuții, 
respectiv de la 42 de contribuții la 57 de 
contribuții”. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat Silviu Vexler 
(minorități) și domnul deputat Adrian Solomon 
(PSD) și domnul deputat Sorin Lazar (PSD) 
 

Se propune admiterea amendamentului.  
 
Patriarhia Română, ca urmare a 
hotărârii Sfântului Sinod din data de 5 
octombrie 2017, a solicitat 
suplimentarea cu 15 posturi neclericale 
a numărului de posturi pentru care se 
acordă sprijin de la bugetul de stat. 
Suplimentarea vizează sprijinirea 
activității comunităților românești din 
afara granițelor țării care și-au 
intensificat activitatea pastoral – 
misionară. 
 
 

14.  Art.591  – articol nou După articolul 59 se introduce un nou articol, art. 
591, cu următorul cuprins: 
 
  „Art. 591 -(1) În cazul personalului didactic 
auxiliar și nedidactic, prin derogare de la 
prevederile art. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, posturile vacante și temporar vacante 

Se propune admiterea amendamentului.  
 
O unitate de învățământ cu 
personalitate juridică nu poate funcționa 
fără contabilitate, fără secretariat sau 
compartiment de salarizare, deoarece în 
aceste compartimente sunt angajate 
cele mai multe persoane în regim de 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

pot fi ocupate și prin cumul de funcții de 
personal angajat, inclusiv de către persoane din 
aceeași unitate, dar numai în condițiile în care 
programul funcției cumulate nu se suprapune 
celui corespunzător funcției de bază. În aceste 
situații nu sunt aplicabile prevederile referitoare 
la drepturile salariale pentru activitatea prestată 
în proiecte finanțate din fonduri europene.” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
Szabó Ödön, Korodi Attila, Erdei D. István – 
deputați UDMR  
Tánczos Barna – senator UDMR 

cumul.  
Neincluderea acestor categorii de 
persoane în Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, care intră în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2018 ar 
conduce la imposibilitatea de a le fi 
achitate drepturile salariale. 
 

15.  Art.651  – articol nou Se propune introducerea unui articol nou, 
art.651 cu următorul cuprins: 
 
„Art. 651 -.Prin derogare de la prevederile art.47 
alin.16 din Legea nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 
în cursul anului 2018, ordonatorii principali de 
credite pot introduce, titlul XI „Alte cheltuieli”, 
cod 59, iar în cadrul acestuia articolul 40 „Sume 
aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, 
în situația în care nu au prevederi bugetare  
prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume 
care se asigură prin virări de credite bugetare, în 
vederea aplicării alin.(3), art.78 din Legea 
nr.448/2006, privind protecția și promovarea 

Se propune admiterea amendamentului 
având în vedere modificările aduse 
alin.(3), art.78 din Legea nr.448/2006, 
privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, de către 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.60/2017. 
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drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul senator PSD Lupu Victorel 

16.  Anexa nr.1 - BUGETUL DE STAT pe 
anii 2016-2021-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. 

17.  Anexa nr.2 - SINTEZA cheltuielilor pe 
surse de finanțare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate, după caz, 
pe anii 2016-2021 
 

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

Ca urmare a amendamentelor admise. 
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18.  Anexa nr.3/03/02 - Camera Deputaților 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/03/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 5.800 mii lei, credite de angajament 
și bugetare,  la capitolul 51.01 ”Autorități publice 
și acțiuni externe” titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
articolul 71.01 ”Active fixe”, din care 1.000 mii 
lei la alineatul 71.01.01 ”Construcții” și 4.800 mi 
lei la alineatul 71.01.02 ”Mașini, echipamente și 
mijloace de transport”, concomitent cu 
modificarea corespunzătoare a Anexelor nr. 
3/03/26, 3/03/27, 3/03/28 și 3/03/29.” 
 
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”, articolul 
50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și doamna deputat PSD Ioana Bran  

Se propune admiterea amendamentului. 
Această propunere este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor cu 
lucrările pregătitoare în vederea 
asigurării condițiilor pentru desfășurarea 
Președinției Consiliului  Uniunii 
Europene în anul 2019.   
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19.  Anexa nr.3/03/02 - Camera Deputaților 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/03/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 12.648 mii lei, credite de 
angajament la capitolul 51.01 ”Autorități publice 
și acțiuni externe” titlul 71 ”Active nefinanciare”, 
articolul 71.01 ”Active fixe”, din care 11.230 mii 
lei la alineatul 71.01.01 ”Constructii” și 1.418 mii 
lei la articolul 71.03 ”Reparații capitale aferente 
activelor fixe”, concomitent cu modificarea 
corespunzătoare a Anexelor nr. 3/03/26, 
3/03/27, 3/03/28 și 3/03/29.” 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PNL Dan Vîlceanu 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Această propunere este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor cu 
lucrările care se desfășoară pe o durată 
de 3 ani și anume retehnologizarea 
ascensoarelor, refacerea fațadei clădirii 
parcajului subteran, precum și auditul 
energetic al Palatului Parlamentului. 
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20.  Anexa nr.3/05/02 privind bugetul Curții 
Constituționale (sumele alocate din 
bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/05/02 se aprobă suplimentarea 
sumei de 2.018 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, articolul 10.01 ”Cheltuieli salariale in 
bani”, alineatul 10.01.01 ”Salarii de bază”, 
concomitent cu modificarea corespunzătoare a 
Anexelor nr. 3/05/26, 3/05/27.” 
 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/16 bugetul 
Ministerului Finețelor Publice, titlul 10 ”Cheltuieli 
de personal” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al  Curții Constituționale, 
după caz. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru asigurarea finanțării integrale a 
posturilor în vederea îndeplinirii în bune 
condiții a atribuțiilor prevăzute de lege. 
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21.  Anexa nr.3/08/02 privind bugetul 
Consiliului Concurenței (sumele 
alocate din bugetul de stat 
 
 
 

În Anexa nr. 3/08/02 se aprobă suplimentarea 
sumei de 1.700 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, articolul 10.01 ”Cheltuieli salariale in 
bani”, alineatul 10.01.01 ”Salarii de bază”, 
concomitent cu modificarea corespunzătoare a 
Anexelor nr. 3/08/26, 3/08/27.” 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/16 bugetul 
Ministerului Finețelor Publice, titlul 10 ”Cheltuieli 
de personal” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii 
şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 
precum şi Comisia economică, industrii şi 
servicii, Comisia pentru dezvoltare și strategie 
economică şi Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului şi 
privatizare din cadrul Senatului 
 
Iulian Iancu – Deputat PSD 
Mînzatu Roxana - Deputat PSD 
Andrușcă Dănuț - Deputat PSD 
Bontea Vlad - Deputat PSD 
Mihaci Mihai - Deputat PSD 
Petric Octavian - Deputat PSD 
Stancu Florinel - Deputat PSD 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Suplimentarea bugetului Consiliului 
Concurenței este justificată de 
adoptarea de către Parlamentul 
României a Legii nr. 235 din 29 
noiembrie 2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanței Guvernului 
nr. 22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea 
infrastructurilor de transport naval 
aparținând domeniului public, precum şi 
desfășurarea activităților de transport 
naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare, publicată în Monitorul Oficial 
al României cu numărul 972 din data de 
7 decembrie 2017.  
 
Prin acest act normativ se prevede, la 
pct.53, Capitolul X1, art.661, înființarea, 
în cadrul Consiliului Concurenței, a 
Consiliului de supraveghere din 
domeniul naval, structură fără 
personalitate juridică, format din 5 
membri, având ca principală atribuție 
aceea de a se asigura că 
administrațiile portuare pun la 
dispoziția tuturor utilizatorilor 
infrastructura portuară în mod liber şi 
nediscriminatoriu.  
 
În acest context se impune  
suplimentarea bugetului Consiliul 

../../../../../96460367/AppData/Local/Users/danghel/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197928/00133496.htm
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Toma Ilie - Deputat PSD 
Velcea Nicolae - Deputat PSD 
Vîrză Mihăiță - Deputat PSD 
 
Lucian BODE – Deputat PNL 
Bogdan HUŢUCĂ – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 

Concurenței pentru finanțarea structurii 
organizatorice care va asigura aparatul 
tehnic necesar desfășurării activității 
Consiliului de supraveghere din 
domeniul naval. 
 

22.  Anexa nr.3/11/02 privind bugetul 
Consiliului Național al Audiovizualului 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr.3/11/02 se aprobă suplimentarea cu 
suma de 200 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 20 ”Bunuri și 
servicii”, articolul 20.02 ”Reparații curente”, 
concomitent cu modificarea corespunzătoare a 
Anexelor nr. 3/11/26, 3/11/27 
 
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”, articolul 
50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 

Se propune admiterea amendamentului. 
Suma este necesară pentru lucrările de 
reabilitare a terasei şi cornișei de la 
etajul VI al sediului central al CNA, 
tronsonul I şi II. 
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mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
 

23.  Anexa nr.3/13/02 - Secretariatul 
General al Guvernului 

În Anexa 3/13/02, pentru anul 2018 se 
majorează  Cap.67.01  ”Cultură, recreere și 
religie”, titlul IX ”Alte cheltuieli” ,cu suma de 
61.000 mii lei din care la art. 59.13 ”Contribuția 
statului, pentru sprijinirea așezămintelor 
religioase românești din afara granițelor” cu 
suma de 1.000 mii lei pentru suplimentarea cu 
15 contribuții și la art. 59.12 ”Susținerea cultelor” 
cu suma de 60.000 mii lei pentru susținerea 
lăcașurilor de cult.  
 
Concomitent se diminuează Capitolul 51.01 
”Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 
XIII ”Active nefinanciare” cu 1.000 mii lei, alin 
71.01.02 ”Mașini, echipamente și mijloace de 
transport” și cu 60.000 mii lei bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale, Anexa nr.3/65/02 la capitolul 54.01 
”Alte servicii publice generale”, titlul 50 
”Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 ”Fond 
de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”.  
 
Corespunzător se modifică:  
- Anexa nr3/13/27 Fisa programului , Cod 
program 229 Program ”Sprijin financiar pentru 
salarizarea personalului de cult, acordat de la 
bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte” și Fisa programului, Cod 
program 550 ” Asigurarea și  îmbunătățirea 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea fondurilor necesare 
suplimentării cu 15 posturi, precum și 
pentru susținerea lăcașurilor de cult se 
diminuează  si bugetul MFP AG –Fondul 
de rezerva bugetară la dispoziția 
Guvernului cu suma de 60.000 mii lei.  
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cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor 
la nivelul Guvernului”. 
    
-Anexa nr3/13/29, Fisă Cod obiectiv 2-b.Dotari 
independente, alineat 71.01.02 ”Mașini, 
echipamente și mijloace de transport”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 
 

24.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerului 
Dezvoltării Regionale Administrației 
Publice și Fondurilor Europene 
”Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si 
alineate pe anii 2016-2021(sume 
alocate din bugetul de stat)” 
Capitolul 51.01 “Autorități publice și 
acțiuni externe” Capitolul 70.01 
“Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică” la titlul 51 “Transferuri între 
unități ale administrației publice”, 
alineatul 51.02.38 “Programul Național 
de Dezvoltare Locală”. 
  

La Capitolul 51.01 “Autorități publice și acțiuni 
externe” se propune diminuarea creditelor 
bugetare și de angajament pentru anul 2018 cu 
suma de 300.000 mii lei la titlul 51 “Transferuri 
între unități ale administrației publice”, alineatul 
51.01.01 Transferuri către instituții publice și 
majorarea creditelor bugetare cu suma de 
300.000 mii lei la capitolul 70.01 “Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică” la titlul 51 
“Transferuri între unități ale administrației 
publice”, alineatul 51.02.38 “Programul Național 
de Dezvoltare Locală”. 
 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al  Ministerului Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, după caz. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 

Se propune admiterea amendamentului 
întrucât urmare modificării regimului de 
finanțare al Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară potrivit 
art. 35 din Ordonanța de Urgență  nr. 
90/2017,  privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor 
termene, se diminuează subvenția 
alocată de la bugetul de stat acestei 
instituții cu suma de 300.000 mii lei. 

 Sumele ce se propun a fi reduse vor fi    
utilizate pentru finanțarea Programului 
Național De Dezvoltare Locală. 
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pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare a Senatului Deputat PSD 
Ion Călin 
 

25.  Anexa 3/15/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
  
“Sinteza bugetelor centralizate ale 
instituțiilor publice finanțate parțial din 
venituri proprii 
pe anii 2016-2021” 
Capitolul 5110 – titlul 51 și 70 
 

Se propune modificarea sumelor aferente 
coloanei ”Propuneri 2018” din Anexa nr. 3/15/15 
Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor 
publice finanțate parțial din venituri proprii, care 
se regăsește  în Anexa nr.2 atașată la 
prezentul Raport 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare a Senatului Deputat PSD 
Ion Călin 
 

Se propune modificarea acestei anexe 
pentru a se pune în acord cu 
amendamentul de la nr.crt.23 

26.  Anexa 3/15/27 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
Creditele bugetare pe anul 2018 

Se propune suplimentarea cu suma de 300.000 
mii lei a creditelor bugetare pe anul 2018 la 
Programul Cod 1284 Programul Național de 
Dezvoltare Locală Capitolul 70.01“Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică” la titlul 51 

Se propune modificarea acestei anexe 
pentru a se pune în acord cu 
amendamentul de la nr.crt.23. 
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Cod program 1284 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
 Creditele bugetare și de angajament 
pe anul 2018 
Cod program 1404 ” Programul 
național de cadastru și carte funciară” 

“Transferuri între unități ale administrației 
publice”. 
 
Programul Cod 1404 ” Programul național de 
cadastru și carte funciară” pe anul 2018 la 
capitolul 51.10 ”Autorități publice și acțiuni 
externe” se modifică după cum urmează:  

a) La titlul 10 ”Cheltuieli de personal” credite 
de angajament și credite bugetare în 
sumă de 48.870 mii lei; 

b) La titlul 20 ”Bunuri și servicii” credite de 
angajament 417.962 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 216.981 mii lei; 

c) La titlul 51 “Transferuri între unități ale 
administrației publice” credite de 
angajament 460.545 mii lei și credite 
bugetare în sumă de 163.450 mii lei; 

d) La titlul 71 “Active nefinanciare” credite 
de angajament și credite bugetare în 
sumă de 29.062 mii lei; 

 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor 
Comisia pentru administrație publică și 
organizarea teritoriului Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului și privatizare a Senatului Deputat PSD 
Ion Călin 
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27.  Anexa 3/15/25  Ministerul Dezvoltării 
Regionale Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
 
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 
 

În Anexa 3/15/25 Programul Operațional  
Capital Uman 81 se regăsește în cuprinsul 
acestei anexe de 2 ori, respectiv la pagina 64 și 
140.  
Propunem eliminarea acestui program de la 
pagina 140 (paginile 140-143 ) – până la 
indicatorul POLITICA 16 – Alte programe 
comunitare finanțate în perioada 2014-2020. 
 
La pagina nr. 64 din anexa 03/15/25 la 
indicatorul 81 Program Operațional Capital 
Uman propunem eliminarea codului 0203 – 
Alte cheltuieli decât cele eligibile pentru alți 
beneficiari decât cei finanțați integral din 
bugetele publice centrale. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

Se propune modificarea acestei anexe 
pentru a se îndrepta o eroare materială 
 

28.  Anexa nr. 3/16/02 Ministerul Finanțelor 
Publice 
 

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice-, Anexa nr.3/16/02 cu suma 
de 5.838 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de 
personal” 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al Ministerului Finanțelor 
Publice, după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Bugetul Ministerului Finanțelor Publice  
se diminuează, ca urmare a 
amendamentelor admise  la  

- Anexa nr. 3/05- Curtea 
Constituțională cu suma de 2.018 mii 
lei; 
- Anexa nr.3/08/02 Consiliului 
Concurenței cu suma de 1.700 mii 
lei; 

 
- Anexa nr.3/58/02 Consiliul de 
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bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților  

Monitorizare a Implementării 
Convenției cu suma de 2.120 mii lei. 

 
 

29.  Anexa nr.3/17/02  Ministerului Justiției 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/17/02 se va introduce un asterisc, 
cu următorul cuprins: 
 
”*) La capitolul 61.01, titlurile 20 și 55, este 
cuprinsă și suma de 474.658 lei, credite de 
angajament și credite bugetare, cuvenită în 
baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi 
care se utilizează conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 

 Se propune admiterea amendamentelor 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 318/2015 
pentru înființarea, organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

30.  Anexa nr.3/19/02  Ministerul Afacerilor 
Interne  
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/19/02 se aprobă redistribuirea 
sumei de 347 mii lei, credite de angajament și 
credite bugetare, de la capitolul 61.01 ”Ordine 
publică și siguranță națională” titlul 71 ”Active 
nefinanciare”, articolul 71.01 ”Active fixe” 
alineatul 71.01.01 ”Construcții” la capitolul 51.01 
”Autorități publice și acțiuni externe, titlul 71 
”Active nefinanciare”, articolul 71.01 ”Active fixe” 
alineatul 71.01.01 ”Construcții”, concomitent cu 
modificarea corespunzătoare a Anexelor nr. 
3/19/26, 3/19/27, 3/19/28 și 3/19/29. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Se propune admiterea amendamentului 
Sumele sunt necesare pentru a se 
întocmi o serie de documente tehnico-
economice, suport pentru cererea de 
finanțare potrivit Ghidului Solicitantului, 
în vederea accesării de către Instituția 
Prefectului - județul Bistrița-Năsăud, de 
fonduri europene în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, 
Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea 
B - Clădiri publice, pentru creșterea 
eficienței energetice a clădirii.. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Deputaților , Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranță națională din Senat, Comisia 
pentru apărare, ordine  publică şi siguranță 
națională din Camera Deputaților 
 

31.  Anexa nr.3/19/02 Ministerul Afacerilor 
Interne  
 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/19/02 se va introduce un asterisc, 
cu următorul cuprins: 
 
”*) La capitolul 61.01 este cuprinsă și suma 
de 237.329 lei, credite de angajament și 
credite bugetare, cuvenită în baza art. 37 
alin. (1) din Legea nr. 318/2015 şi care se 
utilizează conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 933/2016” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 
 

 Se propune admiterea amendamentelor 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 318/2015 
pentru înființarea, organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. 

32.  Anexa 3/22/02 Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale,  
 
Capitolul 80.01 ”Acțiuni generale 
economice, comerciale şi de muncă”, 
Titlul 55 ”Alte Transferuri”, Articol 01 
”Transferuri interne”, Alineat 05 
”Programul de realizare a sistemului 
național antigrindină 

Se propune suplimentarea cu 50.000 mii lei a 
sumelor prevăzute în Anexa 3/22/02 la bugetul 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Capitolul 80.01 ”Acțiuni generale economice, 
comerciale și de muncă”,  Titlul 55 ”Alte 
transferuri”, Articol 01 ”Transferuri interne”, 
Alineatul 05 ”Programul de realizare a sistemului 
național antigrindină”. 
 
Corespunzător se modifică și celelalte anexe la 
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale pe anul 2018. 

Se propune admiterea amendamentului. 
Cheltuielile aferente acestui Program 
sunt prevăzute în două capitole. Pentru 
a avea o imagine clară asupra fondurilor 
alocate realizării acestuia, în sensul 
asigurării unei bune funcționări și ținând 
cont de dimensiunea acestuia – numărul 
punctelor de lansare va fi cu 76,5%  mai 
mare (34 – 2017, respectiv 60 – 2018), 
este corect şi transparent ca toate 
sumele alocate să se regăsească într-
un singur capitol. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire în cadrul 
bugetului  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, de la Capitolul 83.01 Agricultură, 
Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare, titlul 20 
”Bunuri şi servicii”, articolul 20.01 ”Bunuri și 
servicii”, alineatul 20.01.09 ”Materiale și prestări 
de servicii cu caracter funcțional” 
 
 Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură și dezvoltare rurală a Senatului şi 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice a Camerei 
Deputaților 
Sorin Marian Vrăjitoru – Deputat PSD 
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 

 

33.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor  
 
 

În anexa 3/24/29 se propune introducerea 
obiectivului nou de investiții "Varianta ocolitoare 
a oraşului Mediaş, pe DN 14" cu credite de 
angajament în sumă de 50.000 mii lei în anul 
2018 la capitolul 84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital de stat”. 
 

Corespunzător de majorează creditele de 
angajament în anexa 3/24//02 la capitolul 
84.01”Transporturi”, titlul 55 ”Alte transferuri”.și 
anexele 3/24/26 și 3/24/27. 

Se propune admiterea amendamentului 
 
Construcția variantei de ocolire este 
absolut necesară pentru devierea 
traficului greu care în prezent 
traversează orașul. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
Sen Viorel Arcaș – PSD 
Sen Nicolae Avram - PSD 
Dep.Raluca Turcan-PNL 
Dep.Nicolae Neagu-PNL 
Dep.Contantin Șovăială-PNL 
Sen.Mircea Cazan-PNL 

Grup Parlamentar PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 Grup Parlamentar UDMR din Camera 
Deputaților și Senat 
 

34.  Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor  
 

În anexa 3/24/29 se propune introducerea 
obiectivului nou de investiții “Modernizare DN 28 
B Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000-km 
76+758”, județele Iași și Botoșani cu credite de 
angajament în sumă de 240.000 mii lei și 
credite bugetare în sumă de 100 mii lei în anul 
2018 la capitolul 84.01”Transporturi”, titlul 55 
”Alte transferuri” alineatul 55.01.12 ” Investiții ale 
agenților economici cu capital de stat”. 

Creditele bugetare se asigură prin diminuarea 
corespunzătoare a fișei cod 349 din anexa 
3/24/29.  
 
Corespunzător de majorează creditele de 
angajament în anexa 3/24//02 la capitolul 

Se propune admiterea amendamentului 
Sumele sunt necesare pentru începerea 
lucrărilor pentru modernizare DN 28 B 
Târgu Frumos – Botoșani, km 0+000-km 
76+758, județele Iași și Botoșani 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

84.01”Transporturi”, titlul 55 ”Alte transferuri” și 
anexele 3/24/26 și 3/24/27. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură din cadrul Camerei Deputaților şi 
Comisia pentru transporturi şi energie din cadrul 
Senatului 
Dep. Budăi Marius Constantin -PSD 
Dep.Achiţei Vasile Cristian-PNL 
Sen.Şoptică Costel-PNL 
 

35.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul Educației 
Naționale 

 

În anexa nr. 3/25/02 ”Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole și alineate pe anii 2016-2021 (sume 
alocate din bugetul de stat)”, la cap. 65.01 
”Învățământ” se majorează creditele de 
angajament și creditele bugetare cu suma de 
38.000 mii lei la titlul 51 ”Transferuri între unități 
ale administrației publice”, articolul 51.01 
”Transferuri curente”, alineatul 51.01.02 
”Finanțarea de bază a învățământului superior”, 
prin diminuarea cu aceeași sumă a creditelor de 
angajament și creditelor bugetare aferente 
titlului 10 ”Cheltuieli de personal”, articolul 10.01 
”Cheltuieli salariale în bani”, alineatul 10.01.01 
”Salarii de bază”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru stingerea sumelor restante având 
ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială stabilite în favoarea 
personalului din instituțiile de 
învățământ superior de stat, devenite 
executorii până la 31 decembrie 2017 
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Deputaților 
 

36.  Anexa nr.3/26/11 Ministerul Sănătății 
 
Cap.66.08 Sănătate 
 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
alin.71.01.02 Mașini, echipamente şi 
mijloace de transport 

În Anexa 3/26/11 ˝Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole și alineate, pe anii 2016-2021 (sume 
alocate din fonduri externe nerambursabile)˝ la 
Cap.66.08 „Sănătate”, titlul 70 „Cheltuieli de 
capital”, alin.71.01.02 „Mașini, echipamente şi 
mijloace de transport”, se elimină suma de 
5.809 mii lei de la anul 2017 și se introduce  la 
anul 2018. 
 
Corespunzător se introduc modificările în Anexa 
3/26/21 ˝Fișa proiectului cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile de preaderare, alți 
donatori și alte facilități  postaderare˝  - Proiect 
904 ˝Program de cooperare și asistență 
bilaterală între Guvernul Republicii Elene și 
Guvernul României˝ și Anexa 3/26/29 ˝Fișa 
obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții- b) 
dotări independente˝ Cod obiectiv 2 
 
Sursa de finanțare: externă 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaților şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
László  Attila – Senator UDMR 
Diaconescu Renică – Senator PSD 

Se propune admiterea amendamentului 
 
Sumele sunt necesare pentru 
asigurarea necesarului de fonduri pentru 
dotarea cu echipamente medicale a 
Spitalului Clinic de Urgență Floreasca - 
București, fonduri puse la dispoziție de 
Guvernul elen, Aceste fonduri nu au fost 
prevăzute dintr-o eroare materială la 
introducerea datelor în aplicația 
informatică pe anul 2018 în Anexa 
3/26/11, Anexa nr.3/26/21 și nici în 
Anexa nr.3/26/29 Fişa Cod Obiectiv 2 
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Botnariu Emanuel-Gabriel– Senator PSD 
Orţan Ovidiu-Florin– Senator PSD 
Rotaru Ion– Senator PSD 
Stocheci Cristina-Mariana– Senator PSD 
 

37.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, cap. 67.01 
”Cultura , recreere si religie”, titlul 71 
”Active nefinanciare” 

 

Se majorează bugetul Ministerului Culturii și 
Identității Naționale, la cap. 67.01 ”Cultura , 
recreere si religie” cu suma de 10.300 mii lei 
titlul 71 ”Active nefinanciare”, articolul 71.01.03 
”Mobilier, aparatura birotica și alte active 
corporale”, subcapitolul 50 ”Alte servicii in 
domeniul culturii, recreerii și religiei 
Se modifică corespunzător Anexa nr.3/27/27 – 
Cod program 786 Monumente de for public cod 
indicator 670171, prin introducerea în anul 2018 
a sumei de 10.300 mii lei 
Se modifica corespunzător Anexa nr.3/27/29 
fișa cod obiectiv 2 „Dotări independente”, la 
capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 
71  „Active nefinanciare”, alineatul 71.01.03 
„Mobilier, aparatură birotică și alte active 
corporale”. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru punerea în aplicare a Legii 
246/2017 privind realizarea 
Monumentului Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 – Alba Iulia 
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 Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

38.  Anexa 3/27/27 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
 
Fisa programului – Cod program 128 
”Restaurarea Monumentelor Istorice” 
 

Se propune diminuarea  creditelor bugetare 
prevăzute pentru anul 2018 la cod program 128 
”Restaurarea Monumentelor Istorice”, cod 
indicator 670151  de la 52.000 mii lei la 20.000 
mii lei  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corectarea erorii materiale. 
Modificarea se solicită în vederea 
corelării anexei 3/27/27 cu Bugetul 
aprobat pentru Ministerul Culturii și 
Identității Naționale în Anexa 3/27/02, 
Subcapitol 03 Servicii culturale, 
Paragraf 12 - Consolidarea și 
restaurarea monumentelor istorice, 
unde este prevăzută suma de 20.000 
mii lei 
 

39.  Anexa 3/27/27 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
 
Cod program 902  ”Amenajare 
muzeistică și punerea în valoare a 
spațiului muzeal” 
 

Se propune anularea creditelor de angajament 
și a creditelor bugetare la cod program 902 
”Amenajare muzeistică și punerea în valoare a 
spațiului muzeal”, la cod indicator 670151,  in  
suma de 205.193 mii lei prevăzute pentru anul 
2018. 
 
Corespunzător se modifică și  indicatorii de 
fundamentare. 
 
Sursa de finanțare:  nu este necesară 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corectarea erorii materiale. 
Modificarea se solicită în vederea 
corelării anexei 3/27/27 cu Bugetul 
aprobat pentru Ministerul Culturii și 
Identității Naționale în Anexa 3/27/02, 
Subcapitol 03 Servicii culturale, 
Paragraf 03 – Muzee, unde nu este 
prevăzută și nici propusă suma de 
205.193 mii lei. 
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Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
  
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

40.  Anexa 3/27/27 Ministerul Culturii și 
Identității Naționale 
 
Cod program 147  ” Festivaluri teatrale, 
muzicale, coregrafice și 
cinematografice naționale și 
internaționale” 

Se propune majorarea creditelor de angajament 
și a creditelor bugetare prevăzute la – Cod 
program 147  ”Festivaluri teatrale, muzicale, 
coregrafice și cinematografice naționale și 
internaționale”, cod indicator 670120 de la suma 
de 6.555 mii lei la 12.000 mii lei și la cod 
indicator 670155 de la suma de 3.500 mii lei la 
4.750 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
 
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 
  

Se propune admiterea amendamentului 
pentru corectarea erorii materiale  
 
Modificarea se solicită în vederea 
corelării anexei 3/27/27 cu Bugetul 
aprobat pentru Ministerul Culturii și 
Identității Naționale în Anexa 3/27/02, 
Subcapitol 50 Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii și religiei, dar și la:   
-titlul II – Bunuri și servicii, alin. 20.30.30  
unde este prevăzută și suma de 12.000 
mii lei (majorarea propusă se 
încadrează în Bugetul aprobat MCIN pe 
anul 2018), 
- și titlul VII – Alte transferuri unde este 
prevăzută suma de 4.750 mii lei, la  alin. 
55.01.18 – Alte transferuri. 
 

41.  Anexa nr.3/29/02 bugetul Ministerului 
Public (sumele alocate din bugetul de 
stat) 

 În Anexa nr. 3/29/02 se va introduce un 
asterisc, cu următorul cuprins: 
 
”*) La capitolul 61.01, titlul 71, este cuprinsă 
și suma de 237.329 lei, credite bugetare și de 
angajament, cuvenită în baza art. 37 alin. (1) 

Se propune admiterea amendamentului 
în vederea asigurării condițiilor pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 318/2015 
pentru înființarea, organizarea şi 
funcționarea Agenției Naționale de 
Administrare a Bunurilor 
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din Legea nr. 318/2015 şi care se utilizează 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 933/2016.” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 
 

Indisponibilizate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

42.  Anexa 3/38 
Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor 

 Se propune înlocuirea anexelor inițiatorului, nr 
3/38/13 ”Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 
pe anii 2016-2021 (sume alocate pentru 
activități finanțate integral din venituri proprii)” și 
3/38/15 ”SINTEZA bugetelor centralizate ale 
instituțiilor publice finanțate parțial din venituri 
proprii pe anii 2016-2021”, în integralitatea lor, 
cu anexele 3/38/13  și 3/38/15 care se regăsesc 
în Anexa nr.3 respectiv Anexa nr. 4 atașate la 
Raport .  
 
Corespunzător se modifică și celelalte anexe la 
bugetul Autorității  Naționale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor pe anul 2018. 
 
 Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală a Senatului şi 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a Camerei 

Se propune admiterea amendamentului 
având în vedere necesitatea asigurării 
cheltuielilor de personal și a 
cheltuielilor de funcționare ale 
punctelor de inspecție fiscală. 
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Deputaților 
Grupul parlamentar PSD din Comisiile pentru 
agricultură Camera Deputaților şi Senat  
 

43.  Anexa nr.3/45/02    Societatea 
Română de Radiodifuziune 
 

În anul 2018 Anexa nr.3/45/02 ”Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole și alineate pe anii 2016-2021 
(sume alocate din bugetul de stat)” se  
suplimentează  cap.67.01 ”Cultură, recreere și 
religie”, titlul 55 ”Alte transferuri”, alineatul 
55.01.18 ”Alte transferuri curente interne” cu 
suma de 3.000 mii lei atât la credite de 
angajament cât și la credite bugetare. 
  
Corespunzător se modifică Anexa nr.3/45/27 
”Fișa programului”  
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu aceeași 
sumă a bugetului Ministerului Finanțelor Publice 
– Acțiuni Generale, Anexa nr.3/65/02 la capitolul 
54.01 ”Alte servicii publice generale”, titlul 50 
”Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 ”Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru cultură şi media a 
Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a Camerei 
Deputaților 
Senator Radu Cosmin Preda, PSD 
 

Se propune admiterea amendamentului. 
 
Sumele solicitate suplimentar sunt 
necesare pentru asigurarea cheltuielilor 
de funcționare și dezvoltare ale 
Societății Române de Radiodifuziune, 
respectiv pentru personalul Direcției 
Formații Muzicale. 

. 
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44.  Anexa nr.3/58/02 Consiliul de 
Monitorizare a Implementării 
Convenției 
(sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/58/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 2.120 mii lei, credite de angajament 
și credite bugetare, la capitolul 51.01 ”Autorități 
publice și acțiuni externe”, titlul 10 ”Cheltuieli de 
personal”, din care: cu suma de 2.018 mii lei la 
articolul 10.01 ”Cheltuieli salariale în bani”, 
astfel: la alineatul 10.01.01 ”Salarii de bază” 
1.969 mii lei și la alineatul 10.01.13 ”Indemnizații 
de delegare” 49 mii lei, cu  suma 51 mii lei la 
articolul 10.02 ”Cheltuieli salariale în natură”, 
astfel: la alineatul 10.02.04 ”Locuința de serviciu 
folosită de salariat și familia sa” 32 mii lei și la 
alineatul 10.02.06 ”Vouchere de vacanță” 19 mii 
lei și cu suma de 51 mii lei la articolul 10.03 
”Contribuții”, respectiv alineatul 10.03.07 
”Contribuția asiguratorie pentru muncă” 
 
Se modifică în mod corespunzător Anexele 
3/58/26 și 3/58/27. 
 
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/16 bugetul 
Ministerului Finanțelor Publice, titlul 10 
„Cheltuieli de personal 
”  
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, Comisia pentru muncă şi protecție 
socială şi Comisia pentru egalitatea de șanse 
pentru femei şi bărbați ale Camerei Deputaților, 
respectiv Comisia pentru muncă, familie şi 
protecție socială şi Comisia pentru egalitate de 
șanse ale Senatului  

Se propune admiterea amendamentului. 
Sumele sunt necesare pentru funcționarea 
Consiliului, respectiv pentru salarizarea 
personalului, astfel încât să poată fi 
realizate atribuțiile prevăzute de Legea 
nr.8/2016 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităților naționale a Camerei 
Deputaților şi Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi minorități a Senatului  
Senator PSD Chisalita Ioan Narcis si grupurile 
parlamentare ale PSD 
 

45.  Anexa nr. 3/60 Ministerul 
Pentru Mediu de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat 

Se propune în bugetul Ministerului Pentru Mediu 
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat modificarea 
denumirii Programului nr.10 din „Programul 
național pentru înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii în mediu rural 
STAR-UP NATION ROMÂNIA”  în „Programul 
național pentru înființarea de noi întreprinderi 
mici și mijlocii în mediu rural STAR-UP NATION  
- România”  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, 

Se propune admiterea amendamentului. 
Se propune modificarea denumirii 
programului conform prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.10/2017, respectiv „Programul național 
pentru înființarea de noi întreprinderi 
mici și mijlocii în mediu rural STAR-UP 
NATION  - România”  
 
 

46.  Anexa nr.3/64/02 Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 (sumele alocate din bugetul de stat) 

În Anexa nr. 3/64/02 se aprobă suplimentarea 
cu suma de 3.000 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”. 
 
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”, articolul 

Se propune admiterea amendamentului 
Sumele solicitate suplimentar sunt necesare 

pentru sprijinirea  activității românilor de 
pretutindeni și a organizațiilor 
reprezentative ale acestora. 
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50.01 ”Fond de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și senator PSD Eugen Teodorovici, 
senator PNL Hărău Eleonora Carmen, deputat 
PMP Constantin Codreanu, deputat PNL Ion 
Ștefan, Grupul Parlamentar PMP 
 

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

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice-Acțiuni Generale, Anexa 
nr.3/65 cu suma de 82.300 mii lei la titlul 50 
„Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 „ Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului” 
 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 al Ministerului Finanțelor 
Publice-Acțiuni Generale , după caz 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

Bugetul Ministerului Finanțelor Publice - 
Acțiuni Generale se diminuează, ca 
urmare a amendamentelor admise a 
căror sursă de finanțare a creditelor 
bugetare este titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 „ Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului” 
 

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

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale, Anexa nr.3/65 se suplimentează cu 
suma de 350.000 mii lei la titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 „ Fondul de rezervă 

Se propune admiterea amendamentului. 
Pentru asigurarea pe parcursul anului a 
fondurilor necesare finanțării unor 
acțiuni urgente si neprevăzute.  
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bugetară la dispoziția Guvernului” prin 
diminuarea cu aceeași sumă la capitolul 51.01 
Autorități publice și acțiuni externe, titlul 55 Alte 
transferuri, art. 55.03 „Contribuția României la 
bugetul UE”. 
 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2018 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 și domnul deputat Budăi Marius 
Constanti -PSD 
 

49.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 
o notă de subsol nr.1, cu următorul cuprins: 
 
”1) Se majorează cu 10.277 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Bihor pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul International Oradea.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Oradea. 
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bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

50.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 
o notă de subsol nr.2, cu următorul cuprins: 
 
”2) Se majorează cu 15.000 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Maramureș pentru finalizarea lucrărilor de 
investiții „Extindere și modernizare suprafețe 
aeroportuare la Aeroportul International Baia 
Mare.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PSD Viorel 
Ștefan, senator PSD Liviu Marian Pop, deputat 
PSD Matei Călin Vasile Andrei 
 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Baia Mare. 

51.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Târgu Mureș 
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bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

o notă de subsol nr.3, cu următorul cuprins: 
 
”3) Se majorează cu 40.000 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Mureș pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul International Târgu Mureș.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

52.  Anexa  nr.7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

În Anexa nr. 7  -SUME alocate din impozitul pe 
venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în 
anul 2018 și estimări 2019-2021 se va introduce 
o notă de subsol nr.4 , cu următorul cuprins: 
 
”4) Se majorează cu 10.000 mii lei sumele 
defalcate din TVA care se alocă județului 
Satu Mare pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul International Satu Mare.” 
 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 

Se propune admiterea amendamentului 
pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul 
International Satu Mare. 
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pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților, domnul senator Tánczos Barna 
UDMR și domnul deputat UDMR Erdei D. 
István 
 

53.  Anexa nr. 7 
SUME alocate din impozitul pe venit și 
din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale în anul 2018 și 
estimări 2019-2021 

Se aprobă suplimentarea cu 10.500 mii lei a 
sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale prevăzute în Anexa nr.7 astfel: 
a) Cu suma de 8.500 mii lei se suplimentează[ 

poziția 44 Sume alocate în baza unor acte 
normative din Anexa nr.7, pentru municipiul 
Alba Iulia pentru realizarea lucrărilor de 
amenajare a pasajului ceremonial, 
reamenajarea Parcului Unirii și punerea în 
valoare a Monumentului Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918-Alba Iulia, conform 
prevederilor art.3 din Legea nr.246/2017 

b) Cu suma de 2.000 mii lei se suplimentează 
poziția 1 „județul Alba” din Anexa nr.7 și se 
introduce o notă de subsol, nr.5 cu 
următorul cuprins: „pentru municipiul Alba 
Iulia  în vederea realizării unor lucrări 
adiacente la  Monumentului Marii Uniri de la 
1 decembrie 1918-Alba Iulia, altele decât 
cele prevăzute de Legea nr.246/2017”. 

 
Sursă de finanțare: Diminuarea poziției 43 – 
sume rezervate din anexa nr. 7 cu suma de 
10.500 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 

Se propune admiterea amendamentului 
Suma este necesară pentru pregătirea 
centenarului Marii Uniri potrivit 
prevederilor Legii nr.246/2017. 
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pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

54.  Anexa nr. 12/02 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate 
 
Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și 
alineate pe anii 2016-2021 (sume 
alocate din bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de sănătate) 
 Capitolul 66.05 – ”Sănătate”  
 
 
 

În cadrul bugetului Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate, în coloana 3 
”Propuneri 2018”, la cap. 66.05 ”Sănătate” se 
majorează creditele de angajament și creditele 
bugetare cu suma de 308.000 mii lei la titlul 20 
”Bunuri și servicii”, alineatul 20.01.09 ”Materiale 
și prestări de servicii cu caracter funcțional”, prin 
diminuarea cu aceeași sumă a titlului 51 
”Transferuri între unități ale administrației 
publice”, articolul 51.01 ”Transferuri curente” 
alineatul 51.01.66 ”Transferuri din bugetul 
fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate către unitățile sanitare pentru 
acoperirea creșterilor salariale”. 
 
La Capitolul 66.05, în coloana 3 ”Propuneri 
2018”, subcapitolele bugetare se modifică astfel: 
 
 – Subcapitolul 04 ”Servicii medicale în 
ambulator”, Paragraful 01 ”Asistență medicală 
primară” se majorează cu suma de 190.000 mii 
lei . 
– Subcapitolul 04 ”Servicii medicale în 
ambulator”, Paragraful 02  ”Asistență medicală 
pentru specialități clinice” se majorează cu suma 
de 118.000 mii lei. 
– Subcapitolul 02 ”Servicii publice 
descentralizate” se diminuează cu suma de 
308.000 mii lei. 
 

Se propune admiterea amendamentelor. 
 
Suma de 308.000 mii lei cu care se 
majorează fondurile propuse la titlul II 
„Bunuri si servicii” este prin redistribuire 
în cadrul bugetului FNUASS de la titlul 
VI „Transferuri între unități ale 
administrației publice”, pentru majorarea 
fondurilor aferente asistenței medicale 
primare și asistentei medicale de 
specialitate clinică, din care: 
 
Suma de 190.000 mii lei este destinată 
majorării sumei alocate asistenței 
medicale primare, a cărei creștere în 
anul 2018 față de 2017 este de 4,88 % 
cu mult sub necesar. 
În aceste condiții, pentru asistență 
medicală primară, în anul 2018, s-ar 
asigura o valoare a punctului ”per 
capita” de 5,6 lei, față de 4,8 lei în anul 
2017 și o valoare a unui punct pe 
serviciu în anul 2018 de 2,6 lei, față de 
2,2 lei în anul 2017. 
Suma de 118.000 mii lei este destinată 
majorării sumei alocate asistenței 
medicale pentru specialități clinice, a 
cărei creștere în anul 2018 față de 2017 
este de 9,28% cu mult sub necesar. 
Este necesară corelarea valorii unui 
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În mod corespunzător se majorează cu suma de 
308.000 mii lei creditele bugetare și creditele de 
angajament prevăzute în Anexa nr.12/07, 
coloana 3 ”Propuneri 2018”, la ”Programul 
național privind asigurarea serviciilor medicale, 
a medicamentelor și dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de sănătate” cod program 659 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PSD Viorel Ștefan 

punct pe serviciu de la nivelul asistenței 
medicale primare. 
În aceste condiții, în asistența medicală 
pentru specialități clinice, în anul 2018, 
s-ar asigura o valoare a punctului pe 
serviciu în anul 2018 de 2,6 lei, față de 
2,2 lei în anul 2017. 
 
                                                          
 
 
 
 

55.   La toate amendamentele admise care vizează 
modificări de sume în bugetele ordonatorilor 
principali de credite în Anexa nr.3, modificările 
sunt admise atât în ce privește creditele 
bugetare cât și în ce privește creditele de 
angajament.  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților și domnul deputat PSD Viorel Ștefan 
 

Ca urmare a amendamentelor admise. 

56.   Pentru corectarea unei erori în Anexele 
nr.3/13/15, 3/18/15 și 3/27/15 se introduc credite 
de angajament la nivelul creditor bugetare 
aprobate.  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Ca urmare a amendamentelor admise. 
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Deputaților și domnul deputat PSD Viorel Ștefan 
 

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

Ca urmare a amendamentelor admise. 

 


