
 

 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

1.  Articolul 21 noi alineate, (10) și (11)  

 

La articolul 21, după alineatul (9) se introduc 
două noi alineate, alin. (10) și (11), cu următorul 
cuprins: 

”(10) În scopul implementării programelor și 
proiectelor de cooperare teritorială europeană 
se autorizează ordonatorii principali de credite 
cu rol de autoritate de management/autoritate 
comună de management/autoritate 
națională/autoritate de gestiune a programelor 
privind cooperarea teritorială europeană să 
aprobe, prin ordin, norme specifice pentru 
finanțarea şi organizarea acțiunilor specifice pe 
teritoriul altor state. 

(11) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute 
la alin. (10) se asigură de către ordonatorii 
principali de credite din creditele aprobate anual 
cu această destinație. Rambursarea acestor 
cheltuieli din fondurile europene se realizează în 

Se propune admiterea amendamentului  
Programele de cooperare teritorială 
europeană sunt implementate în comun 
cu statele partenere, deciziile privind 
gestionarea programelor fiind stabilite în 
cadrul Comitetelor Comune ale 
programelor din care fac parte 
reprezentanți ai tuturor statelor 
partenere. Implementarea programelor 
de cooperare teritorială europeană,  în 
comun cu state partenere membre și 
nemembre poate necesita adoptarea 
unor norme legale naționale specifice 
pentru a permite organizarea întâlnirilor 
comitetelor/grupurilor de lucru de către 
MDLPA, în calitate de Autoritate de 
management/Autoritate națională pentru 
aceste programe. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

conformitate cu procedurile de lucru ale 
autorităților de management/autorităților comune 
de management/autorităților naționale.” 

 

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

Cseke Attila, senator UDMR 

Szabó Ödön, deputat UDMR 

Alfred Simonis, deputat PSD 

Gabriel Andronache, deputat PNL 

Varujan Pambuccian, deputat Grupul 
parlamentar al minorităților naționale (Uniunea 
Armenilor din România) 

 
2.  Art. 28 alineat nou, alin.(8)  La articolul 28, după alineat (7) se introduce 

un nou alineat, alin. (8), cu următorul: 

 “(8) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi și până la 31 decembrie 2022, 
prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) 
din Legea nr. 500/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, se pot aloca Ministerului 
Energiei, prin hotărâre a Guvernului, sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2022, pentru finanțarea compensării consumului 

Se propune aprobarea prezentului 
amendament, ca formă de precauție 
bugetară, în condițiile incertitudinilor 
legate de evoluția prețurilor pentru 
energia electrică și gazele naturale în 
anul 2022. 

  

 

 



 

- 3 - 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

de energie electrică și gaze naturale, potrivit 
Legii nr.259 din 29 octombrie 2021 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de energie 
electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind 
acordarea de facilități persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localități din 
Munții Apuseni şi în Rezervația Biosferei "Delta 
Dunării" 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

 

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

Virgil-Daniel POPESCU – Deputat PNL 

 

 

 

3.  Introducerea unui articol distinct în 
Legea bugetului de stat pe anul 2022 

la Capitolul II ”Responsabilități în 
aplicarea prezentei legi”, după art. 43  

Se propune introducerea după art.43 a unui 
articol nou, cu următorul cuprins:  
 
Art.....(1) Se autorizează ordonatorii principali de 

Se propune admiterea amendamentului 

Reglementarea modalității de 
cuprindere în bugetul ordonatorilor 



 

- 4 - 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

credite să includă în bugetul fondurilor externe 
nerambursabile creditele bugetare aferente 
sumelor primite în cursul anului sau disponibile 
din anul anterior și necuprinse în bugetul 
aprobat pe anul 2022, reprezentând fonduri 
externe nerambursabile, alți donatori și din alte 
facilități postaderare, precum și creditele de 
angajament necesare implementării proiectelor 
la nivelul prevăzut în 
contractele/deciziile/ordinele/acordurile de 
finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al 
instituțiilor publice din subordine finanțate 
integral din bugetul de stat, iar în cazul 
proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului 
pentru Interconectarea Europei să introducă 
sumele aferente şi la partea de venituri. 
    (2) Se autorizează ordonatorii principali de 
credite să includă în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al instituțiilor publice din subordine 
finanțate parțial din bugetul acestora creditele 
bugetare aferente sumelor primite în cursul 
anului sau disponibile din anul anterior și 
necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2022, 
reprezentând fonduri externe nerambursabile, 
alți donatori şi din alte facilități post aderare, 
precum şi creditele de angajament necesare 
implementării proiectelor la nivelul prevăzut în 
contractele/deciziile/ordinele/acordurile de 
finanțare. 
(3) Se autorizează ordonatorii principali de 
credite să introducă creditele bugetare şi 
creditele de angajament conform prevederilor 
alin. (1) şi (2) în anexele aprobate de către 

principali de credite a sumelor primite în 
cursul anilor sau disponibile din anul 
anterior în bugetul fondurilor externe 
nerambursabile. 

Propunerea are în vedere 
implementarea corespunzătoare a 
proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile. In lipsa acestei 
reglementari ordonatorii principali de 
credite vor putea cuprinde in buget 
sumele reprezentând fonduri externe 
nerambursabile primite in timpul anului 
sau in anii anteriori doar cu ocazia 
rectificărilor bugetare. 
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aceştia potrivit prevederilor prezentei legi, 
respectiv în anexele la bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor publice din subordine, 
repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen 
de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanţelor. 
    (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, 
pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii 
principali de credite, să aprobe repartizarea pe 
trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1). 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
 

4.  Art.47. - (1) Pentru anul 2022, 
operatorii economici cărora li se 
aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) 
și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 
nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau 
unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin 
direct ori indirect o participație 
majoritară, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 47/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, 
pot prevedea, în bugetul de venituri și 
cheltuieli, majorarea cheltuielilor de 
natură salarială față de nivelul 
programat în ultimul buget de venituri 

Se propune eliminarea alin. 3), alin. 8) și alin. 
9) din art. 47 

 
Autori:  Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
Alfred Robert Simonis – deputat PSD 
Grupul parlamentar al PSD 

 

Se propune admiterea amendamentului 
 
Pe fondul evoluției pandemiei cu noul 
coronavirus SARS-CoV2, pe fondul 
creșterii semnificative a prețurilor la 
energia electrică, la gaze naturale, la 
materii prime și materiale și la 
combustibil, operatorii economici care 
aplică Ordonanța Guvernului nr. 13 din 
21 august 2013 privind privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau 
unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin 
direct ori indirect o participație 
majoritară, cu modificările și 
completările ulterioare, și care 
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și cheltuieli aprobat conform 
prevederilor legale, astfel: 

a) cu sumele reprezentând 
creșteri ale cheltuielilor de natură 
salarială aferente indicelui mediu de 
creștere a prețurilor prognozat pentru 
anul 2022; 

b) cu sumele reprezentând 
creșteri ale câștigului mediu brut pe 
salariat datorate majorării salariului 
de bază minim brut pe țară garantat 
în plată și alte cheltuieli de natură 
salarială, potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 
pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată; 

c) cu sumele reprezentând 
creșteri ale cheltuielilor de natură 
salarială aferente reîntregirii acestora, 
pentru întregul an 2022, determinate 
de creșterea numărului de personal 
în anul 2021 ca urmare a 
diversificării/extinderii activității 
prevăzute prin acte normative; 

d) cu sumele reprezentând 
creșteri ale cheltuielilor de natură 
salarială determinate de acordarea, 
în anul 2022, a unor creșteri salariale 
și bonusuri  prevăzute prin acte 
normative sau hotărâri judecătorești 
și/sau de creșterea numărului de 
personal, în anul 2022, ca urmare a 
diversificării/extinderii activității 

înregistrează rezultat brut negativ și/sau 
plăți restante la 31.12.2021, în condițiile 
stabilite prin art. 47 alin 3), alin 8) și 9),  
vor fi în imposibilitatea de a aplica 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
1071 din 4 octombrie 2021 pentru 
stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată și de a elabora 
și aproba bugetul de venituri și cheltuieli 
propriu pentru anul 2022. 
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prevăzute prin acte normative sau 
hotărâri judecătorești. 
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) 
vor fi evidențiate distinct în anexele 
de fundamentare ale bugetului de 
venituri și cheltuieli. 
(3) Operatorii economici care au 
înregistrat pierderi și/sau plăți 
restante la data de 31 decembrie 
2021 pot majora câștigul mediu 
brut lunar pe salariat în limita 
sumelor prevăzute la alin.(1), cu 
condiția ca indicele de creștere a 
acestuia să nu depășească 90% 
din indicele de creștere a 
productivității muncii calculate în 
unități valorice sau fizice, după 
caz, precum și cu condiția să nu 
programeze pierderi și/sau plăți 
restante sau dacă prevăd să 
programeze reducerea acestora 
față de nivelul înregistrat la 
sfârșitul anului precedent. 
(4) Operatorii economici care în anul 
2021 au realizat profit și nu 
înregistrează plăți restante la data de 
31 decembrie 2021 pot majora 
câștigul mediu brut lunar pe salariat 
în limita sumelor prevăzute la alin.(1), 
cu condiția ca indicele de creștere a 
acestuia să nu depășească indicele 
de creștere a productivității muncii 
calculate în unități valorice sau fizice, 
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după caz, precum și cu condiția să nu 
programeze pierderi și/sau plăți 
restante. 
(5) Pentru determinarea câștigului 
mediu brut lunar pe salariat, prevăzut 
la alin. (3) - (4), în vederea stabilirii 
indicelui de creștere a acestuia nu se 
iau în calcul următoarele cheltuieli: 

a) sumele reprezentând 
creșteri ale cheltuielilor de natură 
salarială aferente indicelui mediu de 
creștere a prețurilor prognozat pentru 
anul 2022; 

b) sumele reprezentând 
creșteri ale câștigului mediu brut pe 
salariat datorate majorării salariului 
de bază minim brut pe țară garantat 
în plată și alte cheltuieli de natură 
salarială, potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 1071/2021 
pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe țară garantat în plată; 

c) sumele reprezentând 
creșteri ale cheltuielilor de natură 
salarială aferente reîntregirii acestora, 
pentru întregul an 2022, determinate 
de creșterea numărului de personal 
în anul 2021 ca urmare a 
diversificării/extinderii activității 
prevăzute prin acte normative. 
(6 Pentru determinarea productivității 
muncii, prevăzută la alin. (3) - (4), în 
vederea stabilirii indicelui de creștere 
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a acesteia, veniturile din exploatare 
se ajustează după cum urmează: 

a) veniturile totale din 
exploatare se diminuează cu 
veniturile rezultate ca urmare a 
sumelor primite de la buget și, după 
caz, cu veniturile din exploatare 
obținute ca urmare a unor situații sau 
activități conjuncturale și care nu se 
mai regăsesc fie în anul precedent, 
fie în anul curent; 

b) veniturile din exploatare 
ale anului precedent, determinate pe 
baza prețurilor/tarifelor stabilite prin 
acte normative/administrative, pentru 
comparabilitatea productivității 
muncii, vor fi recalculate folosind 
prețurile utilizate pentru determinarea 
veniturilor din exploatare ale anului 
curent, în cazul în care are loc o 
scădere a prețurilor/tarifelor. 
(7) Indicele de creștere a câștigului 
mediu brut lunar pe salariat recalculat 
conform prevederilor alin. (5) și 
indicele de creștere a productivității 
muncii recalculat conform 
prevederilor alin. (6) se determină 
prin raportarea nivelului programat al 
anului 2022 la nivelul realizat al 
anului 2021. 
(8) Operatorii economici prevăzuți 
la alin. (1) care în anul 2021 au 
înregistrat un rezultat brut negativ 
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sunt obligați să nu programeze în 
bugetul de venituri și cheltuieli 
pierderi anuale sau, dacă prevăd, 
să programeze reducerea acestora 
față de nivelul înregistrat la 
sfârșitul anului precedent în baza 
unui program care să conțină 
măsuri concrete, cuantificabile și 
termene de realizare pentru întreg 
anul 2022, iar pentru pierderile 
contabile din anii precedenți să fie 
prezentat un program de acoperire 
a acestora pe termen mediu și 
lung. 
(9) Operatorii economici prevăzuți 
la alin. (1) care în anul 2021 au 
înregistrat plăți restante sunt 
obligați să programeze în bugetul 
de venituri și cheltuieli reducerea 
acestora față de nivelul înregistrat 
la sfârșitul anului precedent în 
baza unui program care să conțină 
măsuri concrete, cuantificabile și 
termene de realizare pentru întreg 
anul 2022. 
 

5.  După art. 51 introducerea unui nou 
articol, art. 511,  

Se propune introducerea după articolul 51 a 
unui articol nou, art. 511, cu următorul cuprins: 
 
“Art. 511 –Prin derogare de la prevederile art. 30 
alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului pot fi alocate 

Se propune admiterea amendamentului   
 
Organizarea de către România a celei 
de-a 21-a ediții a Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor constituie o 
oportunitate de a consolida influența 
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sume ordonatorilor principali de credite ai 
bugetului de stat cu atribuții în organizarea și 
desfășurarea organizarea celei de-a 21-a ediții a 
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor la București, 
în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 
2022.” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
 

regională și internațională a țării noastre 
într-un domeniu extrem de important și 
dinamic, aducând beneficii de ordin 
politic, diplomatic, economic și social. 
 

Nu generează impact financiar 
suplimentar. 

6.  Articol nou, art. 512 Dupa articolul 511 se introduce un nou articol 
512 cu următorul cuprins: 

„Art. 51 2 . -  (1) Prin derogare de la prevederile 
art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) și art. 19 din 
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale, 
republicata, cu modificările și completările 
ulterioare, în anul 2022, 75% din bugetul anual 
acordat partidelor politice vor fi împărțite 
partidelor politice care aveau ca membri cel 
puțin un deputat sau senator afiliat unui grup 
parlamentar la finalul primei sesiuni 
parlamentare a anului 2021. 

    (2) În anul 2022, subvenția  împărțită unui 
partid politic va fi proporțională cu raportul dintre 
numărul parlamentarilor înscriși în acesta si 
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afiliați unui grup parlamentar la finalul primei 
sesiuni parlamentare a anului 2021 și numărul 
total al parlamentarilor înscriși în partide politice 
si afiliați grupurilor parlamentare, cu excepția 
grupului parlamentar al minorităților naționale, la 
finalul primei sesiuni parlamentare a anului 
2021, conform informațiilor furnizate de 
secretarii generali ai celor două Camere ale 
Parlamentului. 

    (3) În anul 2022, prin derogare de la 
prevederile art. 63 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, algoritmul de repartizare 
a subvențiilor către partidele politice se 
stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale 
Permanente.” 

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

Cătăniciu Steluța-Gustica 

Gavrilescu Grațiela Leocadia  

Predescu Ana-Loredana 

Popescu Vlad-Piedone 
7.  Art.53. – Cheltuielile aferente gratuității 

acordate elevilor din învățământul 
preuniversitar acreditat/autorizat pentru 
transportul local rutier și naval finanțate 

Se propune modificare art.53 astfel: 

Art.53. – Cheltuielile aferente gratuității acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar 
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din bugetele locale, conform 
prevederilor art. L din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum și 
pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, se pot restitui de la 
bugetul de stat pe baza unei 
metodologii aprobate prin hotărâre a 
Guvernului prin care se vor stabili 
criteriile și modalitatea de restituire de 
la bugetul de stat a acestor cheltuieli. 

acreditat/autorizat pentru transportul local rutier 
și naval finanțate din bugetele locale, conform 
prevederilor art. L din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, se restituie de la bugetul 
de stat pe baza unei metodologii aprobate prin 
hotărâre a Guvernului prin care se vor stabili 
criteriile și modalitatea de restituire de la bugetul 
de stat a acestor cheltuieli. 

 

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

8.    
Articol nou,  art. 561 

Se propune introducerea după art. 56 a unui 
nou articol, art. 561 cu următorul cuprins: 
 
 „Art. 561 -  În anul 2022, finanțarea cheltuielilor 
determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 
306/2021 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr 91/2021 privind 
aprobarea continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 150 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat, se asigură de 
la bugetul de stat, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prin 
suplimentarea sumelor defalcate din unele 

Propunerea este necesară deoarece la 
momentul elaborării proiectului de buget 
pe anul 2022 și a proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2022, actul 
normativ pentru finanțarea acestui 
Program-pilot nu era promulgat.  
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venituri ale bugetului de stat. Repartizarea 
sumelor pe unități/subdiviziuni administrative-
teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, 
inițiată de Ministerul Educației”  
 
 
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 
 

9.  Anexa nr.3/03/02 privind bugetul 
Camerei Deputaților (sumele alocate 
din bugetul de stat) 
La Capitolul 5101 Autorități publice și 
acțiuni externe au fost propuse credite 
bugetare în sumă de: 
 
- 336.000 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de 
personal; 
 
- 100.949 mii lei la titlul 20 Bunuri și 
servicii;  
 
- 58.529 mii lei la titlul 71 Active 
nefinanciare. 
 
 
 
 

Bugetul Camerei Deputaților - sume alocate din 
bugetul de stat – se modifică potrivit H.C.D. 
nr.89/21.12.2021 privind bugetul Camerei 
Deputaților pe anul 2022, astfel: 
 
 
 
- 106.147 mii lei credite bugetare si de 
angajament la titlul 20 Bunuri și servicii; 
 
- 111.025 mii lei credite bugetare si 145.525 mii 
lei credite de angajament  la titlul 71 Active 
nefinanciare. 
 
Anexele la buget vor fi modificate în mod 
corespunzător. 
 
 Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/65/02 – 
Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale 

Această propunere este necesară 
pentru acoperirea integrală a 
cheltuielilor de personal și pentru 
asigurarea sumelor necesare la titlurile 
Bunuri și servicii și Cheltuieli de capital 
pentru organizarea Celei de-a 21-a ediții 
a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Comunicațiilor din anul 
2022 – construcția infrastructurii și 
reparații capitale la terase ale Palatului 
Parlamentului.  
 
Suplimentarea cu 34.500 mii lei a 
creditelor de angajament la titlul 71 
active nefinanciare este necesara 
pentru contractarea integrala a 
reparatiilor capitale la terase, la nivelul 
sumei aprobate prin indicatorii tehnico-
economici avizati de MDLPA.  
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 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 
 
Grup parlamentar PSD 

 

10.  Anexa 3 - Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
 

7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

 
55 Alte transferuri ....  

             Propuneri 2022....1.300.000 
mii lei 

01 Transferuri interne 
12 Investiții ale agenților 

economici cu capital de stat  
I. Credite de angajament  
II. Credite bugetare 

Propuneri 2022....1.300.000 
mii lei 

 
 

Propunem majorarea creditelor de angajament  
prevăzute, de la 1.300.000 mii lei la 5.300.000 
mii lei 
 
 

700155 Alte transferuri ....  
Propuneri 2022....5.300.000 mii lei 

01 Transferuri interne 
12 Investitii ale agentilor economici cu 

capital de stat  
I.Credite de angajament 

 Propuneri 2022....5.300.000 mii lei 
 
II.Credite bugetare 

Propuneri 2022....1.300.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

Sumele prevăzute la acest tip de 
obiective realizate prin Compania 
Națională de Investiții nu acoperă 
obiectivele deja angajate în diverse faze 
de elaborare. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

Cseke Attila, senator UDMR 
Szabó Ödön, deputat UDMR 
Alfred Simonis, deputat PSD 
Varujan Pambuccian, deputat Grupul 
parlamentar al minorităților naționale (Uniunea 
Armenilor din România) 
 

11.  Anexa 3/15/27 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
Fișa programului cod 1324 
Programul national de constructii de 
interes public sau social 

I.Credite de angajament 
Propuneri 2022....1.300.000 

mii lei 
II.Credite bugetare 

Propuneri 2022....1.300.000 
mii lei 
 
 

Propunem majorarea creditelor de angajament 
aferente acestui program la suma de 5.300.000 
mii lei  
 
Anexa 3/15/27 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației 
Fișa programului cod 1324 
Programul national de constructii de interes 
public sau social 

I.Credite de angajament 
Propuneri 2022....5.300.000 mii lei 

II.Credite bugetare 
Propuneri 2022....1.300.000 mii lei 
 

Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
Cseke Attila, senator UDMR 
Szabó Ödön, deputat UDMR 
Alfred Simonis, deputat PSD 
Varujan Pambuccian, deputat Grupul 
parlamentar al minorităților naționale (Uniunea 
Armenilor din România) 

În proiectul de lege figurează suma de 
1.300.000 mii lei drept credite de 
angajament pentru Programul național 
de construcții de interes public sau 
social, sumă insuficientă pentru 
realizarea obiectivelor de investiții. 
Finalizarea procedurilor de achiziții 
publice la 373 obiective de investiții 
aflate în diverse stadii ale procedurii, 
inițierea procedurilor de achiziții publice 
la 230 obiective de investiții cu indicatori 
tehnico-economici aprobați și aflate în 
programul de investiții publice, 
continuarea procedurilor de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici pentru un 
număr de 1250 obiective de investiții 
aflate în promovare ale căror 
documentații se află în curs de verificare 
la această dată.  
De asemenea, precizăm că CNI 
derulează inclusiv proiecte de investiții 
publice semnificative, prioritizate prin 
memorandum (Academia de Muzică  
Cluj  Napoca, Sala Polivalentă Tulcea, 
Așezământ Spitalicesc PRECISTA 
Bacău, Cămin Studențesc Universitatea 
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de Vest Timișoara, Complex 
Multifuncțional Sala Polivalentă Brașov, 
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, 
Sala Polivalentă 5000 locuri municipiul 
Suceava, Cazino Constanța, Stadionul 
Giulești „Valentin Stănescu”. 
Astfel, este necesară asigurarea 
creditelor de angajament pentru 
asigurarea finanțării obiectivelor 
prioritizate prin memorandum, precum și 
pentru continuarea finanțării lucrărilor la 
obiectivele de investiții contractate și 
aflate în diverse stadii de implementare, 
pentru încadrarea în termenele 
contractuale și în graficele fizice și 
valorice. 

12.  Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI 
/CATEGORIEI DE INVESTITII  
COD OBIECTIV 1108 
 
Programul național de construcții de 
interes public sau social - B  

Credite de angajament 
Propuneri 2022....350.000 

mii lei 
Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației 
FISA 

Majorarea creditelor de angajament ale 
Programului național de construcții de 
interes public sau social, se vor regăsi în 
fișele programelor de mai jos: 
 
COD OBIECTIV 1108 
 
Programul național de construcții de interes 
public sau social - B  
 

Credite de angajament 
Propuneri 2022....2.350.000 mii lei 

COD OBIECTIV 4 
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie 
privind consolidarile 

 

În proiectul de lege figurează suma de 
1.300.000 mii lei drept credite de 
angajament pentru Programul național 
de construcții de interes public sau 
social, sumă insuficientă pentru 
realizarea obiectivelor de investiții. 
Finalizarea procedurilor de achiziții 
publice la 373 obiective de investiții 
aflate în diverse stadii ale procedurii, 
inițierea procedurilor de achiziții publice 
la 230 obiective de investiții cu indicatori 
tehnico-economici aprobați și aflate în 
programul de investiții publice, 
continuarea procedurilor de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici pentru un 
număr de 1250 obiective de investiții 
aflate în promovare ale căror 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivația admiterii 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATE
GORIEI DE INVESTITII  
COD OBIECTIV 4 
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si 
executie privind consolidarile 

Credite de angajament 
Propuneri 2022.... 395.000 

mii lei 
 

 
 
Credite de angajament 

Propuneri 2022....2.395.000 mii lei 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 
Cseke Attila, senator UDMR 
Szabó Ödön, deputat UDMR 
Alfred Simonis, deputat PSD 
Varujan Pambuccian, deputat Grupul 
parlamentar al minorităților naționale (Uniunea 
Armenilor din România) 

documentații se află în curs de verificare 
la această dată.  
De asemenea, precizăm că CNI 
derulează inclusiv proiecte de investiții 
publice semnificative, prioritizate prin 
memorandum (Academia de Muzică  
Cluj  Napoca, Sala Polivalentă Tulcea, 
Așezământ Spitalicesc PRECISTA 
Bacău, Cămin Studențesc Universitatea 
de Vest Timișoara, Complex 
Multifuncțional Sala Polivalentă Brașov, 
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, 
Sala Polivalentă 5000 locuri municipiul 
Suceava, Cazino Constanța, Stadionul 
Giulești „Valentin Stănescu”. 
Astfel, este necesară asigurarea 
creditelor de angajament pentru 
asigurarea finanțării obiectivelor 
prioritizate prin memorandum, precum și 
pentru continuarea finanțării lucrărilor la 
obiectivele de investiții contractate și 
aflate în diverse stadii de implementare, 
pentru încadrarea în termenele 
contractuale și în graficele fizice și 
valorice. 

13.  Anexa nr. 3/21 Ministerul Sportului 
6701 CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 
Propuneri 2022 
I. Credite de angajament......478.521 
mii lei 

Se propunem majorarea sumelor prevăzute la 
credite de angajament cu 50.000 mii lei 
 
Credite de angajament 

Propuneri 2022......528.521 mii lei 
Sumele suplimentare vor fi distribuite astfel: 

În Programul de Guvernare 2021-2024 
secţiunea sport a fost inclusă ca obiectiv 
strategic îmbunătăţirea si dezvoltarea 
Programului Naţional de Excelenţă, 
adresat federaţiilor sportive naţionale 
care îşi depun candidatura pentru 
organizarea unor competiţii sportive 
internaţionale pe teritoriul României, 
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51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Propuneri 2022 
I. Credite de angajament.... 214.000 
mii lei 
 
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
Propuneri 2022...  
I. Credite de angajament ....150.000 
mii lei 

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Propuneri 2022 
I. Credite de angajament....229.000 mii lei 
 
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
Propuneri 2022...  
I. Credite de angajament ....185.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
KolcsárAnquetil-Károly, deputat UDMR 
Miklós Zoltán, deputat UDMR 
 

evenimente sportive majore care 
reprezintă un veritabil catalizator al 
publicului din România, iar rezultatele 
obţinute de echipele reprezentative ale 
României dau valoarea și identitatea 
unei naţiuni pe harta sportivă a lumii. 
Misiunea pe care o are sportul, ca 
politică publică, stabilete pentru 
Ministerul Sportului ca obiectiv strategic 
obţinerea de medalii astfel încât sportul 
românesc să devină o carte de vizită la 
nivel naţionalşiinternaţional, iar în acest 
sens a fost elaborat şi promovat 
Programul naţional "Liga de Aur", care 
se adresează sportivilor de înaltă 
performanţă din sporturile olimpice şi 
paralimpice, care se pot pregăti într-un 
cadru organizatoric centralizat, cu şanse 
la obţinerea de medalii la jocurile 
olimpice şi la jocurile paralimpice, 
asigurindu-se pentru această Liga, cele 
mai bune condiţii de pregătire, cu cei 
mai buni specialişti naţionalişi 
internaţionali precum şi dotarea cu cele 
mai bune instalatii, materiale şi 
echipamente sportive la standarde 
internaţionale. 
 
 

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

În bugetul Ministerului Finanțelor- Acțiuni 
Generale, Anexa nr.3/65 se suplimentează 
creditele de angajament și creditele bugetare cu 

Ca urmare a amendamentelor admise 
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suma de 1.000.000 mii lei la capitolul 54.01 “ 
Alte servicii publice generale”, titlul 50 „Fonduri 
de rezervă”, articolul 50.01 „Fond de rezervă 
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”, alineatul 55.03.06 „Contribuții din 
resursa VNB”. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senat,  Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci din Camera 
Deputaților 
 

15.   Se autorizează  Ministerul Finanțelor să 
modifice anexele de sinteză, respectiv  Anexa 
nr.1 și Anexa nr.2, bugetele ordonatorilor  
principali de credite și anexele la acestea, textul 
proiectului legii bugetului de stat, precum și 
anexele privind bugetele locale, ca urmare a 
amendamentelor admise, după caz. 
 
 
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. 

 


