
ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022 

 
 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1.  Legea Bugetului de stat pe anul 2022, 

capitolul II – Responsabilități în 
aplicarea prezentei legi, Art. 40 

Art. 40 din legea bugetului de stat pe 
2022 se abrogă.  
 
Autor: Denisa-Elena Neagu, Cristian 
Berea, grupurile parlamentare USR 
 

În acord cu amendamentul 
anterior prin care veniturile 
pentru Academia Oamenilor 
de Știință din România de la 
bugetul de stat se reduc la 1 
leu, conform art. 20 din 
Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de 
Știință din România, cu 
modificările și completările 
ulterioare, veniturile proprii 
realizate vor rămâne în cadrul 
Academiei Oamenilor de 
Știință din România și nu vor 
fi virate la bugetul de stat 
conform derogării prevăzute 
în prezentul articol.  
 

 

2.  Art.51. – 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  

Art. 51  
Prin derogare de la Art. 18 alin. 3 litera 
a, alin. 4 si art. 19 din legea 334/2006 în 
anul 2022 subvențiile acordate 
partidelor politice, prevăzute în bugetul 
Autorității Electorale Permanente se 
acordă pe baza numărului total de 

Bugetul Autorității Electorale 
Permanente. 
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Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, 
pot fi alocate sume ministerelor nou-
înființate  
potrivit Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.121/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la  
nivelul administrației publice centrale 
și pentru modificarea si completarea 
unor acte  
48 
normative, pentru finanțarea unor 
cheltuieli curente și de capital aferente 
obligațiilor de  
plată care nu pot fi asigurate din bugetul 
aprobat. 

parlamentari înscriși în fiecare dintre 
partidele politice la data de 1 ianuarie 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Cătăniciu Steluța-Gustica 
Gavrilescu Grațiela Leocadia  
Predescu Ana-Loredana 
Popescu Vlad-Piedone 

3.  Se modifică art. 6 din Legea bugetului 
de stat pe anul 2022  
 

(2) În anul 2022, pentru municipiul 
București, prin derogare de la 
prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 
273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul 
pe venit estimat a fi încasat la bugetul 
de stat, la nivelul municipiului 
București, 8 se repartizează prin 
decizie a directorului Direcției 
Generale Regionale a Finanțelor 
Publice București, astfel: 
a) o cotă 50% pentru bugetul local al 
municipiului București; 
b) 1.100 lei/locuitor/an, pentru 
bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului București; 
c) diferența se repartizează sectoarelor 
municipiului București direct 
proporțional cu impozitul pe venit 

Având în vedere 
responsabilitățile primarilor 
prevăzute de Codul 
Administrativ precum și de 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, 
 - art. 16  alin. (1) 

 „Unitățile administrativ-
teritoriale au dreptul la 
resurse financiare 
suficiente, pe care 
autoritățile administrației 
publice locale le pot utiliza 
în exercitarea atribuțiilor 
lor, pe baza și în limitele 
prevăzute de lege ”,  

- alin. (3)  
„Alocarea resurselor 
financiare pentru 
echilibrarea bugetelor 
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estimat a se realiza pe raza fiecărui 
sector. 
 
 
Autori: Claudiu Năsui (USR), Cristina 
Prună (USR), grupurile parlamentare 
USR. 

locale nu trebuie să 
afecteze aplicarea 
politicilor bugetare ale 
autorităților administrației 
publice locale în domeniul 
lor de competență ”, și 

- art. 17  
“Resursele financiare ale 
unităților administrativ-
teritoriale trebuie să fie 
proporționale cu 
responsabilitățile 
autorităților administrației 
publice locale stabilite prin 
lege”, 

 
Pentru că Sectorul 1 al 
Municipiului București să 
păstreze același standard înalt 
din punct de vedere al 
funcționării, având în vedere 
prezența majorității 
instituțiilor și ambasadelor pe 
teritoriul acestui Sector (379 
instituții publice și ambasade, 
care nu plătesc nici un impozit 
local) precum și pentru a 
asigura o logică în repartizarea 
sumelor din impozit pe profit, 
este bine venită o analiză a 
domeniile de competență a 
sectoarelor, care arată că sunt 
relevante anumiți indicatori: 

● Suprafața sectorului – 
26 % din cheltuielile 
Sectorului 1 al 
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Municipiului 
București în 2021 sunt 
realizate pentru 
responsabilități care 
sunt direct corelate și 
influențate de 
suprafață sectorului. 
Suprafata Sectorului 1 
al Municipiului 
București este de 
aproximativ 70 km 
pătrați, dublu față de 
celelalte sectoare, 
reprezentând 30% din 
totalulul suprafeței 
Municipiului 
București. 

● Numărul de elevi. În 
2021, 30 % din 
cheltuieli sunt 
realizate pentru 
responsabilități care 
sunt direct corelate cu 
numărul de elevi 
(aproximativ 80 de 
unități de învățământ,  
cheltuieli de 
funcționare aferente 
acestora, burse, 
cheltuieli de investiții 
destinate unităților, 
etc.). De notat că o 
parte din numărul de 
elevi care învață în 
Sectorul 1 au 
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domiciliul în alte 
sectoare. 

● Numărul de locuitori 
și de întreprinderi. 
Sectorul 1 este de 
departe cel mai 
performant sector din 
capitală, și este 
important pentru 
București să menținem 
acest nivel de 
performanță 
economică. 

● Numărul de spitale și 
clinici (Sectorul 1 este 
locul în care au loc 9% 
din nașterile din 
România cu 20,000 
nașteri în 2020). 

 
Sursa de finanțare: nu are 
impact bugetar. 

4.  Se modifică art. 6 din Legea bugetului 
de stat pe anul 2022  
 

2) În anul 2022, pentru municipiul 
București, prin derogare de la 
prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 
273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul 
pe venit estimat a fi încasat la bugetul 
de stat, la nivelul municipiului 
București, 8 se repartizează prin 
decizie a directorului Direcției 
Generale Regionale a Finanțelor 
Publice București, astfel: 

Având în vedere 
responsabilitățile primarilor 
prevăzute de Codul 
Administrativ precum și de 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, 

 - art. 16  alin. (1) 

 „Unitățile administrativ-
teritoriale au dreptul la 
resurse financiare 
suficiente, pe care 
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a) o cotă 50% pentru bugetul local al 
municipiului București; 

b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru 
bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului București; 

c) diferența se repartizează sectoarelor 
municipiului București direct 
proporțional cu impozitul pe venit 
estimat a se realiza pe raza fiecărui 
sector. 

  

  

Autori: Claudiu Năsui (USR), Cristina 
Prună (USR), grupurile parlamentare 
USR. 

autoritățile administrației 
publice locale le pot utiliza 
în exercitarea atribuțiilor 
lor, pe baza și în limitele 
prevăzute de lege ”, 

- alin. (3) 

„Alocarea resurselor 
financiare pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale nu trebuie să 
afecteze aplicarea 
politicilor bugetare ale 
autorităților administrației 
publice locale în domeniul 
lor de competență ”, și 

- art. 17 

“Resursele financiare ale 
unităților administrativ-
teritoriale trebuie să fie 
proporționale cu 
responsabilitățile 
autorităților administrației 
publice locale stabilite prin 
lege”, 

  

Pentru că Sectorul 1 al 
Municipiului București să 
păstreze același standard înalt 
din punct de vedere al 
funcționării, având în vedere 
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prezența majorității 
instituțiilor și ambasadelor pe 
teritoriul acestui Sector (379 
instituții publice și ambasade, 
care nu plătesc nici un impozit 
local) precum și pentru a 
asigura o logică în repartizarea 
sumelor din impozit pe profit, 
este bine venită o analiză a 
domeniile de competență a 
sectoarelor, care arată că sunt 
relevante anumiți indicatori: 

·         Suprafața sectorului – 
26 % din cheltuielile 
Sectorului 1 al Municipiului 
București în 2021 sunt 
realizate pentru 
responsabilități care sunt 
direct corelate și influențate de 
suprafață sectorului. 

Suprafața Sectorului 1 al 
Municipiului București este 
de aproximativ 70 km pătrați, 
dublu față de celelalte 
sectoare, reprezentând 30% 
din totalul suprafeței 
Municipiului București. 

·         Numărul de elevi. În 
2021, 30 % din cheltuieli sunt 
realizate pentru 
responsabilități care sunt 
direct corelate cu numărul de 
elevi (aproximativ 80 de 
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unități de învățământ,  
cheltuieli de funcționare 
aferente acestora, burse, 
cheltuieli de investiții 
destinate unităților, etc.). De 
notat că o parte din numărul de 
elevi care învață în Sectorul 1 
au domiciliul în alte sectoare. 

·         Numărul de locuitori și 
de întreprinderi. Sectorul 1 
este de departe cel mai 
performant sector din capitală, 
și este important pentru 
București să menținem acest 
nivel de performanță 
economică. 

·         Numărul de spitale și 
clinici (Sectorul 1 este locul în 
care au loc 9% din nașterile 
din România cu 20,000 nașteri 
în 2020). 

  

Sursa de finanțare: nu are 
impact bugetar. 

5.  Se modifică art. 6 din Legea bugetului 
de stat pe anul 2022  (2) În anul 2022, pentru municipiul 

București, prin derogare de la 
prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 
273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, din impozitul 
pe venit estimat a fi încasat la bugetul 
de stat, la nivelul municipiului 

Având în vedere 
responsabilitățile primarilor 
prevăzute de Codul 
Administrativ precum și de 
Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, 
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București, 8 se repartizează prin 
decizie a directorului Direcției 
Generale Regionale a Finanțelor 
Publice București, astfel: 

a) o cotă 50% pentru bugetul local al 
municipiului București; 

b) 1.350 lei/locuitor/an, pentru 
bugetele locale ale sectoarelor 
municipiului București; 

c) diferența se repartizează sectoarelor 
municipiului București direct 
proporțional cu impozitul pe venit 
estimat a se realiza pe raza fiecărui 
sector. 

  

  

Autori: Claudiu Năsui (USR), Cristina 
Prună (USR), grupurile parlamentare 
USR. 

 - art. 16  alin. (1) 

 „Unitățile administrativ-
teritoriale au dreptul la 
resurse financiare 
suficiente, pe care 
autoritățile administrației 
publice locale le pot utiliza 
în exercitarea atribuțiilor 
lor, pe baza și în limitele 
prevăzute de lege ”, 

- alin. (3) 

„Alocarea resurselor 
financiare pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale nu trebuie să 
afecteze aplicarea 
politicilor bugetare ale 
autorităților administrației 
publice locale în domeniul 
lor de competență ”, și 

- art. 17 

“Resursele financiare ale 
unităților administrativ-
teritoriale trebuie să fie 
proporționale cu 
responsabilitățile 
autorităților administrației 
publice locale stabilite prin 
lege”, 
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Pentru că Sectorul 1 al 
Municipiului București să 
păstreze același standard înalt 
din punct de vedere al 
funcționării, având în vedere 
prezența majorității 
instituțiilor și ambasadelor pe 
teritoriul acestui Sector (379 
instituții publice și ambasade, 
care nu plătesc nici un impozit 
local) precum și pentru a 
asigura o logică în repartizarea 
sumelor din impozit pe profit, 
este bine venită o analiză a 
domeniile de competență a 
sectoarelor, care arată că sunt 
relevante anumiți indicatori: 

·         Suprafața sectorului – 
26 % din cheltuielile 
Sectorului 1 al Municipiului 
București în 2021 sunt 
realizate pentru 
responsabilități care sunt 
direct corelate și influențate de 
suprafață sectorului. 

Suprafața Sectorului 1 al 
Municipiului București este 
de aproximativ 70 km pătrați, 
dublu față de celelalte 
sectoare, reprezentând 30% 
din totalul suprafeței 
Municipiului București. 
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·         Numărul de elevi. În 
2021, 30 % din cheltuieli sunt 
realizate pentru 
responsabilități care sunt 
direct corelate cu numărul de 
elevi (aproximativ 80 de 
unități de învățământ,  
cheltuieli de funcționare 
aferente acestora, burse, 
cheltuieli de investiții 
destinate unităților, etc.). De 
notat că o parte din numărul de 
elevi care învață în Sectorul 1 
au domiciliul în alte sectoare. 

·         Numărul de locuitori și 
de întreprinderi. Sectorul 1 
este de departe cel mai 
performant sector din capitală, 
și este important pentru 
București să menținem acest 
nivel de performanță 
economică. 

·         Numărul de spitale și 
clinici (Sectorul 1 este locul în 
care au loc 9% din nașterile 
din România cu 20,000 nașteri 
în 2020). 

  

Sursa de finanțare: nu are 
impact bugetar. 
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